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Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-10, 12: 1-2 (NBV) 
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Muziekteam: Praise band Latreia 
 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 68: 10  Geloofde zij God met diepste ontzag! 
(oude berijming) 
 

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  
Wie zou die hoogste Majesteit  
Dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil;  
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,  
Ons 't eeuwig, zalig leven;  
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,  
Zelfs bij het naad'ren van den dood,  
Volkomen uitkomst geven.  
 

Stil gebed - Votum - Groet 
 

Kaarsen aansteken 
 

Hemelhoog 413  Als alles duister is 
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 

Gebed  
 

Hemelhoog 629  Heer ik kom tot U 
 



 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 



 

Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

Hebreeën 11: 1-10  
 

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden 
geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God 
geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 4 Door zijn geloof had 
het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook 
lovend gesproken als over een rechtvaardige - God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven 
-, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5 Door zijn geloof 
werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer 
gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming 
bekend als iemand in wie God vreugde vond. 6 Zonder geloof is het onmogelijk God 
vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem 
zoekt zal door hem worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen 
was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam 
een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf 
hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij 
geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging 
op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem 
beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, 
mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een 
stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.  
 

Hebreeën 12: 1-2 
 

1 Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de 
zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het 
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en 
nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.  
 

Preek 



 

 

Gezang 305  Waar God de Heer zijn schreden zet 
 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

Inleiding op de gedachtenis 
 

Gebed  
 

Hemelhoog 460  Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 



 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Noemen van de namen 
 

Hemelhoog 467: 1  Veilig in Jezus’ armen 
 

Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd' en vreê, 
ruisend uit 's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
 



 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 200: 2, 3  U zij glorie 
 

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

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 
Kerkrentemeester, Hervormde Gemeente Aalsmeer,  
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”. 
 

Vanmiddag: 
Kidspraise, Livestream : 16:30 uur 
 

Volgende week: 
29 November 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen,  
Avondmaalsdienst - 1e advent 
 

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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