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Thema: “Bidden en bedelen” 
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Muziekteam: Latreia 

Organist: Hugo v.d. Meij 
 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 145: 1, 2  O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal (Kerk-staande) 
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wondren die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Hemelhoog 679: 1, 2  Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, 

vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid 

bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 



 

Kom, Jezus kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, 

laat uw heil 

heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: 

dat het licht overwint. 

 

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, 

laat uw heil 

heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: 

dat het licht overwint. 
 

Gebed 
 

Gebod 
 

Hemelhoog 2  Welzalig de man, die niet wandelt 
 

Welzalig de man, die niet wandelt 

in de raad der goddelozen. 

Die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters, 

maar aan des Heren wet 

zijn welgevallen heeft. 

 

En diens wet overpeinst 

bij dag en bij nacht. 



 

Want hij is als een boom 

geplant aan waterstromen. 

Die zijn vrucht geeft op tijd, 

welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 

Kindermoment  
 

Hemelhoog 534  En daarom bidden wij 
 

Soms dan hoor je mensen zeggen: 

'Wat heeft bidden nu voor zin?' 

Denk je dat God naar je luistert, 

daar geloof je toch niet in? 

Daar geloof je toch niet in! 

 

Maar gelukkig mag ik weten, 

als ik echt en heel oprecht 

met de Here God ga praten, 

luistert Hij naar wat ik zeg, 

luistert Hij naar wat ik zeg. 

 

In de bijbel staat geschreven, 

dat de Heer aan ons wil geven 

al het goede van zijn koninkrijk. 

Hij wil als een vader zorgen. 

Ied're avond, ied're morgen 

staat Hij met zijn liefde voor 

ons klaar. 

 

En daarom bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus. 

Bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 
 

Gebed  
 

Lucas 10: 38-42 
 



 

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd 

ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan 

de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta 

werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar 

Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk 

alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' 41 De Heer zei 

tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 

42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en 

dat zal haar niet worden ontnomen.'  
 

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. 
 

Lucas 11: 1-13 
 

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een 

van zijn leerlingen tegen hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het 

zijn leerlingen geleerd heeft.' 2 Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg 

dan: "Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 

3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze 

zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng 

ons niet in beproeving."' 5 Daarna zei hij tegen hen: 'Stel dat iemand van jullie 

een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: 

"Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij 



 

gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten." 7 En veronderstel nu eens 

dat die vriend dan zegt: "Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn 

kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je 

vraagt." 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze 

vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft 

aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: 

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor 

je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en 

voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn 

kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of 

een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie 

slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in 

de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.'  
 

Verkondiging  “Bidden en bedelen” 
 

Psalm 121: 1, 2  Ik sla mijn ogen op en zie 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  

Mijn hulp is van mijn Here, die  

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.  

 

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,  

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  

Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.  
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 336: 1, 2  Groot is uw trouw, o Heer (kerk staande) 
 

1 Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

 



 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij 

weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 

hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

2 Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij 

weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 

hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 
 

Zegen 
 

Opwekking 610  Als gebed de hemel raakt 
 

Wij staan voor uw troon, 

almachtig God 

en wij bidden U, 

genees ons land. 

Vader breng vernieuwing 

in ons hart, 

zodat mensen zien 

hoe groot U bent. 

 



 

Kom verhoog de naam van de Heer, 

eensgezind en vol van kracht. 

Volken buigen voor Hem neer 

als gebed de hemel raakt.   2x 

 

als gebed de hemel raakt 

 

Wie de wedloop loopt 

die kijkt niet om, 

leeft slechts voor 

't behalen van de prijs. 

Wie met tranen zaait, 

oogst met gejuich; 

dankbaar oogsten wij 

wat God ons geeft. 

 

 

Kom verhoog de naam van de Heer, 

eensgezind en vol van kracht. 

Volken buigen voor Hem neer 

als gebed de hemel raakt.   2x 

 

 als gebed de hemel raakt 

 

Stort uw Geest uit, 

stort uw Geest uit. 

Geef ons opwekking, Heer.    4x 

 

Kom verhoog de naam van de Heer, 

eensgezind en vol van kracht. 

Volken buigen voor Hem neer 

als gebed de hemel raakt.   2x 

 

Als gebed de hemel raakt 

Als gebed de hemel raakt 
 

 

Digitale Koffiedrinken 
 



 

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 ) 

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

dit filmpje te bekijken. 
 

Collecte voor deze week 
 

De collectes voor deze zondag: 

 

De collectes voor aankomende zondag zijn bestemd voor Evangelisatie in eigen wijk en 

de diaconie collecte is bestemd voor diaconaal werk in eigen wijk. 

U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. 

Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Evangelisatie in eigen wijk en/of op de 

bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. collecte of onderstaande 

QR codes gebruiken. De QR codes kunt u scannen met uw telefoon.  

 

QR code Diaconie 

QR code Kerkrentmeesters 

 

 

 

 

Volgende dienst: 

23 mei 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Pinksteren 

 

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

