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Welkom 
 

Evangelische Liedbundel 170 
 

1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God 
en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij 
ook nu. 

Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 

 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van 
zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt; 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 

 

Votum en Groet 
 

Psalm 116: 1, 3 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 

Opwekking tot de liefde 
 

Gebed 
 



 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 (NBG) 
 

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen 
ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons 
allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal 
uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal 
veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter 
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 
of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de 
ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben 
verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden 
noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 
onze Here.  
 

Gezang 477 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

Verkondiging 
‘Welke zekerheid hebben wij in het Nieuwe jaar?’ 
 

  



 

Hervormd gemeente Aalsmeer – Oosterkerk, 2020 

Evangelische Liedbundel 411: 1, 2 
 

Jezus leeft in eeuwigheid. 
Zijn sjalom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

1. Straks als er een nieuwe dag begint 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan: 

 
Jezus leeft in eeuwigheid. 
Zijn sjalom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

2. Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan: 

 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjalom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

Bidden, danken, voorbeden 
 

Collecte 
 

Nieuwe liedboek 416: 1, 3 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

Zegen 
 

Komende dienst: 
5 jan. 10.00 uur: Prof. B.J.G. Reitsma, Ermelo 
 
Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk 
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen 
met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

