
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                            13 juni 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 
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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 21: 1, 2,3  Alles wat ademt heeft love de Here (Kerk-staande) 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 

zij keren eens tot aarde weer; 

rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

niemand gedenkt hun daden meer. 

Machtigen wanklen in hun waan, 

roepen wij dan de Here aan. 

Halleluja! Halleluja! 

 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft! 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

In Memoriam 
 

Hemelhoog 467: 1  Veilig in Jezus’ armen 
 



 

1. 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. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 442  Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zoals een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Gebed 



 

 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 455  Zit je in het donker? Jezus zal er zijn 
 

Zit je in het donker? 

Jezus zal er zijn. 

Is je hart vol zonde? 

Jezus maakt het rein. 

 

Zou voor de Heer 

iets te wonderlijk zijn, 

voor de Heer 

iets te wonderlijk zijn? 

 

Kijk je weer zo somber? 

Jezus maakt je blij. 

Zit je vastgebonden? 

Jezus maakt je vrij. 

 

Zou voor de Heer 

iets te wonderlijk zijn, 

voor de Heer 

iets te wonderlijk zijn? 

 

Dan wordt alles anders, 

kan je zoveel meer. 

Kijk eens wat je aandurft 

samen met de Heer! 

 

Zou voor de Heer 

iets te wonderlijk zijn, 

voor de Heer 

iets te wonderlijk zijn? 
 

Gebed  
 

Daniël 9: 1-23 
 



 

1 In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Mediër van geboorte, tot 

koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën, 2 in het eerste jaar van 

zijn koningschap, leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou 

duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de 

HEER aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. 3 Ik wendde 

mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en 

rouwend. 4 Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld: 'Heer, grote en 

geduchte God, die zijn beloften nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben 

en doen wat hij gebiedt; 5 wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn 

slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken 

6 en wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw 

naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk 

gesproken hebben. 7 U, Heer, staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de 

schaamte ons op het gezicht, ons, de mannen van Juda, de inwoners van 

Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen 

waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. 8 HEER, ons 

en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het 

gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. 9 De Heer, onze God, is vol 

erbarmen en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen 10 en 

niet hebben geluisterd naar de HEER, onze God. We hebben de lessen die hij 

ons door zijn dienaren, de profeten, heeft laten leren in de wind geslagen. 

11 Alle Israëlieten hebben uw wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en 

hebben niet naar u geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die 

opgetekend staan in de wet van Mozes, de dienaar van God, zijn over ons 

uitgestort, want wij hebben tegen u gezondigd. 12 God heeft groot onheil 

over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze 

leiders had geuit; in de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is 

overkomen. 13 Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de 

wet van Mozes, en toch hebben wij de HEER, onze God, niet gunstig gestemd 

door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te 

nemen. 14 Welbewust bracht de HEER onheil over ons, want de HEER, onze 

God, is rechtvaardig in alles wat hij doet, maar wij hebben niet naar hem 

geluisterd. 15 Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit 

Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag - 

wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. 16 Heer, u bent 

rechtvaardig, bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige 

toorn; want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders 



 

worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons 

heen. 17 Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van 

uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille 

van uzelf. 18 Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons; open uw 

ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet 

omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze 

smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. 19 Heer, 

luister naar ons! Heer, vergeef ons! Heer, verhoor ons gebed! Wacht niet 

langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf, want uw naam is 

verbonden aan uw stad en aan uw volk.' 20 Terwijl ik nog sprak en bad, mijn 

zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbede omwille 

van de heilige berg van mijn God richtte tot de HEER, mijn God, 21 terwijl ik 

mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriël, die ik eerder in het visioen 

had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. 22 Hij begon 

mij uitleg te geven. Hij zei: 'Daniël, ik ben nu gekomen om je een helder 

inzicht te geven. 23 Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbede begon en 

ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister 

naar het woord en sla acht op het visioen. 
 

Hemelhoog 38  Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer,  

die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val.  

U bent mijn beschermer  

die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

 

Wat kan mij gebeuren  

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw,  

U bent er altijd. 

 



 

Bewaart heel mijn leven;  

mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

Mijn hulp is van U, Heer. 

O, van U! 
 

Verkondiging  “Ik ben er klaar mee” 
 

Gezang 454: 1, 2, 3, 4  Wat zou ik zonder U geweest zijn 
 

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 

Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werklijk wist van mijn verdriet? 

 

2. Een diepe nacht zou mij omvangen 

waarna geen blijde morgen daagt. 

Ik werd verteerd door wild verlangen, 

door 's levens maalsroom weggevaagd. 

Ik zou alleen zijn, van het heden 

en van de toekomst ongewis. 

Wie kan er aarden hier beneden 

als er geen open hemel is? 

 

3. Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 

De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

bij water, woord en brood en wijn, 

omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 



 

 

4. Gaat uit in wegen en in velden 

en breng verdwaalden bij ons thuis. 

Reikt hun de broederhand en meldt hun: 

De Koning noodt u in zijn huis'. 

Door het geloof zien wij het ware: 

de eeuwigheid vervult de tijd. 

En iedereen mag dat ervaren 

die Christus' naam met ons belijdt. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

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. 
 

Gezang 242: 2, 3, 6  O Geest der eeuwigheid (kerk staande) 
 

2. O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 

deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 

gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 



 

 

3. In 't lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 

zijn wij door uwe kracht 

als kindren nieuw geboren. 

Deel dan uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 

Dat ieder op zijn plaats 

een levend lidmaat zij. 

 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 

laat dat, verheven licht, 

in vuur en wind vergaan. 

Houdt Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam. 
 

Zegen 
 

Sela  Bid met Mij 
 

Bid met mij in deze lange nacht. 

Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet. 

  

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. 

Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. 

Wees dan stil als je geen toekomst ziet 

en vertrouw op God want hij vergeet ons niet. 

  

Zoon van God, wij bidden U, 

U die zelf onze weg volbracht: 

houd ons vast en leid ons nu 

op de weg, die wij gaan door de lange nacht. 
 

 



 

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: 

20 Juni 2021, Kerkdienst : 10 uur: Pastor P. Mostert, Hendrik Ido Ambacht 

 

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

