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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 122  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: "Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de Heer verkoor, 

hier, waar uw heil'ge muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 

Zo is het Israël gezegd; 

hier zijn de zetels van het recht, 

de troon, waar David zal regeren! 

 

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 



 

om 's Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 
 

Bemoediging – Groet 
 

Leefregel 

Lucas 10: 25-28 
 

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat 

moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 26 Jezus antwoordde: 'Wat 

staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' 27 De wetgeleerde antwoordde: 'Heb 

de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met 

heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' 28 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen 

hem. 'Doe dat en u zult leven.'  
 

Kees Kraayenoord  Ere zij aan God de vader (Gezang 255) 
 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drie-een'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-een'ge in zijn troon. 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

 

Ere zij de Heer der eng'len, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aard' en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

looft de Koning, heel zijn kerk. 

 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer 



 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 
 

Kindermoment  3x liefde 
 

Opwekking kids 70  Liefde Blijschap Vrede 
 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw. 

Wil de Heer je leren, 

door de Heil'ge Geest in jou. 2x 

 

Het is vaak moeilijk 

om goed te doen. 

En echt voor God te leven. 

Daarom heeft de Heer 

als hulp voor ons 

zijn Heil'ge Geest gegeven. 

 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw. 

Wil de Heer je leren, 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Waar je ook bent 

of wat je ook doet. 

Hij wil je steeds weer leren. 

Om door je hele doen 

en laten heen 

de Vader te vereren. 

 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw. 

Wil de Heer je leren, 



 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Wanneer Gods Geest 

je leven leidt. 

Dan zul je pas gaan merken. 

Dat zijn aanwezigheid 

je vrede geeft, 

en altijd zal versterken. 

 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw. 

Wil de Heer je leren, 

door de Heil'ge Geest in jou. 2x 

 

door de Heil'ge Geest in jou. 
 

Gebed bij de opening van de schriften 
 

Lucas 10:29-37 
 

29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn 

naaste?' 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van 

Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn 

kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig 

kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog 

om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep 

ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg 

medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en 

wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem 

naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee 

denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik 

u die op mijn terugreis vergoeden." 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste 

geworden van het slachtoffer van de rovers?' 37 De wetgeleerde zei: 'De man die 

medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net 

zo.'  
 

Orgelspel  ‘Circle the life’ 
 

Verkondiging   
 

Gezang 481: 1, 4  O grote God die liefde zijt 
 



 

1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Stil gebed en Onze Vader 
 

Opwekking 436 
 

Onze Vader in de hemel 

heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen. 

laat uw wil worden gedaan. 

In de hemel, 

zo ook hier op de aarde 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

 

Onze Vader in de hemel, 

geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij dat doen. 

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  



 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 
 

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. 
 

Zegen 
 

Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk. 

Wilt u komende zondag ook meedoen? Klik dan op deze link  

(of ga naar deze website ->  https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl ) 

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/


 

Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt. Klik op DEZE LINK om 

dit filmpje te bekijken. 
 

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: 

14 februari 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen 

 

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/watch?v=Vnl-BNJMKtQ
https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

