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Kerkdienst  Hemelvaart               13 mei 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Bidden is pleiten” 
Schriftlezing: Romeinen 8: 31-34, Openbaring 5: 1-14 (NBV) 
Organist: Johan v/d Zwaard 
Muziekteam: Oosterkerk Band 
 

Welkom 
 

Gezang 229: 1, 3  De dag van onze Vorst brak aan 
 

1. De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
3. De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Opwekking 131  U komt de eer en glorie toe 
 

U komt de eer en glorie toe, halleluja. 
U bent de Koning op de troon, halleluja. 
U heb ik lief, ik prijs uw naam, 
halleluja, halleluja, halleluja. 2x 
 

Gebed 
 

Romeinen 8: 31-34 
 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal 
hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en 
aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 
 



 

Openbaring 5: 1-14 
 

1 Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol 
die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. 2 Ik 
zag een machtige engel die met luide stem uitriep: 'Wie komt het toe de zegels 
te verbreken en de boekrol te openen?' 3 Maar er was niemand in de hemel of 
op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4 Het deed me 
veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en 
hem in te zien. 5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: 'Wees niet verdrietig. 
Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning 
behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.' 6 Midden 
voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het 
zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn 
de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam 
ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 
8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten 
zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol 
wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9 En ze zetten een nieuw lied in: i 
'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u 
bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen 
en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk 
gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.' 
11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, 
de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal 
tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: 'Het lam 
dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof 
en dank.' 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, 
alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam 
komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.' 14 De vier 
wezens antwoordden: 'Amen,' en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.  
 

Hemelhoog 212  De hemel juicht 
 

De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer. 
 
In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. 
 



 

Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer. 
 
In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. 
 

Verkonding: “Bidden is Pleiten” 
 

Psalm 73: 10  Wien heb ik in den hemel, Heer 
 

10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

10 dagen van gebed 
 

Gezang 235:  In bidden en in smeken, maak onze harten één 
 

1. In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunkren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechter hand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 
 
2. Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij. 
Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij. 
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd, 
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt. 
 



 

Zegen 
 

Opwekking 783  Wij Houden ons niet langer stil 
 

Jezus, U bent hier bij ons; 
ons hart wordt diep geraakt. 
Geest van God, U pleit voor ons, 
een taal te diep voor spraak. 
 
Leer ons bidden, Heer. 
Laat ons weer een biddend volk zijn. 
Maak ons wakker, Heer. 
Help ons. 
 

We knielen neer en smeken U: 
Laat uw wil worden gedaan 
in de straten, in de stad, 
zodat mensen U gaan zien. 
 
We houden ons niet langer stil. 
We houden ons niet langer stil. 

 
Hoor ons bidden, Vader God. 
We kloppen bij U aan. 
Geef ons lange adem, God. 
Vuur ons verlangen aan. 
 
Leer ons bidden, Heer. 
Laat ons weer een biddend volk zijn. 
Maak ons wakker, Heer. 
Help ons. 
 

We knielen neer en smeken U: 
Laat uw wil worden gedaan 
in de straten, in de stad, 
zodat mensen U gaan zien. 
 
We houden ons niet langer stil. 
We houden ons niet langer stil. 

 



 

Wooo, wij houden ons niet langer stil.  4x 
 

We knielen neer en smeken U: 
Laat uw wil worden gedaan 
in de straten, in de stad, 
zodat mensen U gaan zien. 
 
We knielen neer en smeken U: 
Laat uw wil worden gedaan 
in de straten, in de stad, 
zodat mensen U gaan zien. 
 
We houden ons niet langer stil. 
We houden ons niet langer stil. 

 

Collecte voor deze week 
 
De collectes voor deze dienst: 
 
De collecte is bestemd voor Open Doors.  
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor 
gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie 
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Wilt u meer weten kijk dan op 
de website van open doors (www.opendoors.nl) 

 
U kunt uw collecte overmaken op de bankrekening van de 
diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Open Doors of QR 
code gebruiken. De QR codes kunt u scannen met uw 
telefoon. (NB: Ze werken niet via de QR scanner in de app 
van de ING of ABNAMRO bank.) 
 

 
Volgende dienst: 
16 Mei 2021, Kerkdienst: 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/


 

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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