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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 434: 1, 2  Lof zij de Here 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Stil gebed, 
 

Votum - Groet 
 

In Memoriam, Mw. de Jong-Wegman 
 

Hemelhoog 590  Heer God, U loven wij 
 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 
 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 



 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen. 
 

Gebed  
 

Woord van genade 
 

Johannes de Heer 256  Tel uw zegeningen één voor één 
 

1. Als op 's zee de stormwind om u loeit, 
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
tel uw zegeningen, tel ze een voor een, 
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 

Tel uw zegeningen, tel ze een voor een, 
tel ze allen en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
2. Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer, 
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên. 
 

Tel uw zegeningen, tel ze een voor een, 
tel ze allen en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
3. Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed, 
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed. 
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop, 
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. 
 

Tel uw zegeningen, tel ze een voor een, 
tel ze allen en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 



 

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 
 

Tel uw zegeningen, tel ze een voor een, 
tel ze allen en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 

Kindermoment 
 

Marcel en Lydia Zimmer  Dank u wel  
 

Dank U wel. Voor de sterren en de maan 
Dank U wel. Voor het groeien van het graan 
Dank U wel. Voor de dieren in de wei 
Dank U wel. Dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel. Voor de sterren en de maan 
Dank U wel. Voor het groeien van het graan 
Dank U wel. Voor de dieren in de wei 
Dank U wel. Dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel. Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel. Voor de vissen in de plas 
Dank U wel. Voor de bossen en de hei 
Dank U wel. Dat u steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel. Voor de bloemen in het gras 
Dank U wel. Voor de vissen in de plas 
Dank U wel. Voor de bossen en de hei 
Dank U wel. Dat u steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel. Voor de wolken en de wind 
Dank U wel. Voor elk mens voor ieder kind 
Dank U wel. Want U bent zo heel dichtbij 
Dank U wel. Dat U steeds weer zorgt voor mij 
 

Gebed  
 

Psalm 65: 7-14 
 



 

7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, 8 u brengt tot 
bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. 
9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt gejuich van het oosten 
tot het westen. 10 U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water 
staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 11 u 
doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge 
groen. 12 U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van 
overvloed, 13 de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, 14 de 
weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar 
toe.  
 

Filippenzen 4: 4-8 
 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen 
u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag 
God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8 Ten slotte, 
broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat 
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles 
wat deugdzaam is en lof verdient.  
 

Opwekking 518  Heer U doorgrond en kent mij 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 



 

en om mij heen, 
elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 

Heer, doorgrond en toets mijn hart 
Wat ik denk en doe en zeg 
Laat me zien waar ik niet moet gaan 
En leid mij op uw weg 

 

Verkondiging 
 

Opwekking 733:  Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 



 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Filmpje: Voedselbank Aalsmeer 
 
Dankgebed en voorbede 
 

Trinity  Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 



 

 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

Zegen 
 

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 Diaconie van de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer,  
NL95 RABO 0300 1205 16, o.v.v. “Voedselbank Aalsmeer”. 
 

Volgende week: 
8 November 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 

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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