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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 228  Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam 
 

Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam 
om U te loven, o Heer. 
 

Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil'ge Geest, 
de Drie-In-Een. 
 
Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil'ge Geest, 
de Drie-In-Een. 

 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 

Stil gebed, 
 

Woord van afhankelijkheid 
 

Groet in de naam van de Drie Enige God 
 

Naderen tot God … ook nu! 
 

Micha 6: 6-8 
 

6 Waarmede zal ik de HERE tegemoet treden en mij buigen voor God in den hoge? Zal ik 
Hem tegemoet treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? 7 Zal de HERE 
welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn 
eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde 
mijner ziel? 8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: 



 

niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen 
met uw God. 
 

Johannes 15: 5 
 

5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.  
 

Gebed 
 

Psalm 92: 7, 8  Zoals de cederbomen 
 

7. Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 
8. Zij zullen vruchten dragen 
voor 's Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven; 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 304  Van Australië tot Sicilië 
 

Van Australië tot Sicilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 
Van Italië tot Brazilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 

 
Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 
kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 
Van Amerika tot aan Verweggistan, 
vertel het: de Here is goed. 



 

 
In Nederland zeg je: God is goed, 
en in Frankrijk: Dieu est bon. 
Duitsers zeggen: Gott ist gut, 
en Chinezen: Shangdi shi hao da. 
 

Van Australië tot Sicilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 
Van Italië tot Brazilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 

 
Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 
kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 
Van Amerika tot aan Verweggistan, 
vertel het: de Here is goed. 
 
God is goed. 
Vertel het alle mensen. 
Dieu est bon. 
Vertel het alle mensen. 
 
Gott ist gut. 
Vertel het alle mensen. 
Shangdi shi hao da. 
Vertel het alle mensen. 
 

Van Australië tot Sicilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 
Van Italië tot Brazilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 

 
Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 
kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 
Van Amerika tot aan Verweggistan, 
vertel het: de Here is goed. 
 

Lofprijzing van het Lam … ook nu! 
 

Openbaring 5: 11-13 
 



 

11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en 
de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 
12 zeggende met luider stem: i Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht 
en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. 13 En 
alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin 
is, hoorde ik zeggen: i Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de 
heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.  
 

Opwekkking 294  Glorie, glorie, glorie aan het Lam 
 

Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Want Hij is waardig 
te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem 
verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Want Hij is waardig 
te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem 
verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Want Hij is waardig 
te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem 
verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 

Gods Woord gelezen en gehoord 
 

Exodus 29: 38-46 
 

38 Dit is, wat gij op het altaar zult bereiden: twee éénjarige lammeren, geregeld elke dag. 
39 Het éne lam zult gij in de morgen bereiden en het andere lam zult gij in de 



 

avondschemering bereiden, 40 benevens een tiende fijn meel aangemaakt met een vierde 
hin gestoten olie, en een plengoffer van een vierde hin wijn voor het éne lam. 41 Het 
andere lam zult gij in de avondschemering bereiden; zoals het morgenspijsoffer en het 
daarbij behorende plengoffer zult gij het bereiden tot een liefelijke reuk, een vuuroffer voor 
de HERE, 42 een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der 
samenkomst voor het aangezicht des HEREN, waar Ik met u zal samenkomen, om daar tot u 
te spreken. 43 Ik zal dan dáár samenkomen met de Israëlieten, en zij zullen door mijn 
heerlijkheid geheiligd worden. 44 Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en 
Aäron en zijn zonen zal Ik heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden. 45 Ik zal in het 
midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn. 46 En zij zullen weten, dat 
Ik, de HERE, hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden 
wone; Ik ben de HERE, hun God.  
 

1 Corinthiërs 1: 30- 31 
 

30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie 
roemt, roeme in de Here.  
 

Verkondiging  Ook nu: elke morgen, elke avond: het Lam 
 

Gezang 75: 10, 11  U kennen, uit en tot U leven 
 

10. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
11. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed 
 

Gebeden 
 

Gezang 476: 4, 5  Mensenzoon tussen de kandelaren 
 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 



 

blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 

Zegen 
 
Opwekking 796  De Leeuw en het Lam 
 

De wereld zal het zien 
Als Hij straks op de wolken komt 
En elke ketting breekt 
En elk gebroken hart viert feest 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
 
Open elke deur, maak ruimte voor de hoogste Heer 
Hij is het, die ons redt 
En laat wie nu nog vast zit vrij 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
 

Want God is de Leeuw, de koning van Juda 
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag 
En elke knie zal voor Hem buigen 
En Jezus het Lam, het offer dat kwam 
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij 
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam 
Elke knie zal voor Hem buigen 



 

 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
Wie kan onze God ooit stoppen? 
God komt als Hij wil 
 

Want God is de Leeuw, de koning van Juda 
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag 
En elke knie zal voor Hem buigen 
En Jezus het Lam, het offer dat kwam 
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij 
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam 
Elke knie zal voor Hem buigen 

 

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten van de kerk. 
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de 
kerkrentmeesters,  
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “Vervanging video Oosterkerk”. 
 

1 November 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Mw. K. van Willegen, Oogstdienst 
 

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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