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Schriftlezing: Jozua 2 (NBV)  
 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 138: 1, 4  U loof ik, Heer, met hart en ziel 
 

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel  

in eerbied kniel ik voor U neder.  

Ja, in de tegenwoordigheid  

der goden wijd ik U mijn beden. 

Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft  

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.  

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 

 

4 Als ik omringd door tegenspoed 

bezwijken moet, schenkt gij mij leven 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt 

uw rechterhand zal redding geven 

De Heer is zo getrouw en sterk. 

Hij zal mijn werk voor mij voleinden 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

O Levensbron wil bijstand zenden. 
 

Stil gebed, 
 

Votum - Groet 
 

Opwekking 167  Samen in de naam van Jezus 
 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan, 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

Samen leven tot zijn eer. 

 



 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 
 

Wetlezing 
 

Gezang 78: 1, 2, 4  Laat me in u blijven, groeien, bloeien 
 

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,  

o Heiland die de wijnstok zijt!  

Uw kracht moet in mij overvloeien,  

of 'k ben een wis verderf gewijd.  

Doorstroom, beziel en zegen mij,  

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!  

  

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:  

niets kan ik zonder U, o Heer!  

In uw gemeenschap kiemt er leven  

en levensvolheid meer en meer!  

Uw Geest moet in mij uitgestort:  

de rank die U ontvalt, verdort.  

  

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,  

dan wint mijn ziel door U in kracht!  

Het werk in needrigheid begonnen,  

wordt dan in heerlijkheid volbracht!  

Wat in de windslen sliep, ontbot,  

en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 

Kindermoment :  Jezus vertelt dat God Hem naar de wereld  

heeft gestuurd om de mensen te redden 

(Johannes 3: 14-21) 

Evangelische Liedbundel 476  Zie de zon Zie de maan 
 



 

Zie de zon Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar Overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Hoor de zee Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 
Druppels ontelbaar in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Ruik een bloem Ruik een vrucht 
Ruik de geuren in de lucht 
Geuren ontelbaar zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Voel je hart Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Jozua 2 
 

1 Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen 

op uit. Hij gaf hun de opdracht: 'Verken het hele gebied, maar vooral Jericho.' De mannen 

vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab 

genaamd, bij wie ze wilden overnachten. 2 Maar toen de koning van Jericho hoorde dat 

er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, 3 liet hij Rachab het volgende bevel 

geven: 'Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren.' 4 Maar 

Rachab - die de twee mannen verborgen had - zei: 'Die mannen hebben mij inderdaad 

bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. 5 Ze zijn vertrokken vlak voordat 



 

het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn 

gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.' 6 Rachab had de mannen naar het 

dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 7 Hun achtervolgers vertrokken 

meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad 

hadden verlaten werd de poort gesloten. 8 Rachab ging naar het dak voordat de mannen 

in slaap zouden zijn. 9 'Ik weet,' zei ze tegen hen, 'dat de HEER dit land aan jullie heeft 

gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor 

jullie, 10 want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd 

toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de 

Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat hoorden, sloeg 

de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een 

God die macht heeft in de hemel en op aarde. 12 Zweer me dan bij de HEER dat jullie 

mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer 

het me, geef me de zekerheid 13 dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters 

en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!' 14 De mannen antwoordden haar: 

'We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet 

verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte 

nakomen.' 15 Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een 

touw door het venster naar beneden zakken. 16 'Probeer in de bergen te komen,' zei ze, 

'anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je daar drie dagen schuil, totdat ze 

teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.' 17 De mannen zeiden: 'We zijn niet in alle 

gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. 18 Wanneer we dit land 

binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten 

zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij 

je in huis zijn. 19 Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat 

geval zijn we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad 

gedaan die binnen blijft, dan zijn wij schuldig. 20 En we zijn ook niet gebonden aan de 

eed die je ons hebt laten zweren als je onze plannen verraadt.' 21 Rachab stemde 

hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster. 22 De 

mannen gingen de bergen in en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers waren 

teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. 23 Toen kwamen de 

twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de zoon 

van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. 24 Ze zeiden hem: 'De HEER 

heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners zijn doodsbang voor ons.'  
 

Hemelhoog 627  Abba Vader 
 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 



 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 
 

Verkondiging   
 

Evangelische Liedbundel 189  Vaste rost van mijn behoud 
 

Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op Uw trouw, 

laat mij rusten in Uw schaûw, 

waar het bloed door U gestort, 

mij de Bron des Levens wordt. 

  

Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 

niet de tranen die ik pleng, 

schoon ik om mijn zonden ween, 

kunnen redden, Gij alleen. 

  

Zie, ik breng voor mijn behoud 

U geen wierook, mirr’ of goud. 

Moede kom ik, arm en naakt, 

tot de God, die zalig maakt, 

die de arme kleedt en voedt, 

die de zondaar leven doet. 

 



 

Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit d' aardse woôn 

opklimt tot des Rechters troon,- 

Rots der eeuwen, in Uw schoot 

berg mijn ziele voor de dood. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel als ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 

Amen. 
 

Johannes de Heer 490  Als ’t bazuingeschal de heren 
 

Als 't bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar, 

als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond, 

en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar, 

siddert gans de schepping in die heil'ge stond. 

  

Als 't bazuingeschal des Heren, 

als 't bazuingeschal des Heren, 

als 't bazuingeschal des Heren, 

wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. 

  

Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard, 



 

die nog leven, in een punt des tijds omkleedt. 

En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart, 

broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed? 

  

Als 't bazuingeschal des Heren, 

als 't bazuingeschal des Heren, 

als 't bazuingeschal des Heren, 

wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. 
 

Zegen 
 

Nieuwe Liedboek 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

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. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

De collecte voor deze week:  

Mocht u een bijdrage willen geven voor het kerkenwerk in de Oosterkerk, dan kan dit 

door gebruik te maken van het bankrekeningnummer: NL08RABO0300142161, t.n.v. 

College van Kerkrentmeesters.  

U kunt het gewenste doel vermelden bij de opmerkingen, bv. Videosysteem Oosterkerk; 

Jeugdwerk eigen wijk; Collectebonnen; muziekteams. 



 

Wilt u diaconale projecten steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening: 

NL95RABO0300120516 

t.n.v. Diaconie. Ook hier mag weer een gewenst doel vermeld worden, zoals 

avondmaalscollecte; bloemengroet; vrouwenraad; Paulien Naber. 

 

Volgende dienst is online: 

7 februari 2021, Huiskamer viering : 10 uur: Ds. G. de Ruiter 

 

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) 

 

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 

 

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

