
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

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

Schriftlezing: Job 35: 1-10 (HSV)  

Muziekteam: Team Mirjam 

Organist: Rogier Postma 
 

Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 554: 1, 3, 4, 7 Dank U (Kerk-staande) 
 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

3. Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held're kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

4. Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt. 

 

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan.  
 

Stil gebed   
 

Votum  Groet 
 

Gezang 434: 1, 2  Lof zij 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, 

psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 



 

 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 609  Machtig God 
 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, 

prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 474  Als een kind de kaars aansteekt 
 

Als een kind de kaars aansteekt 

staan we even stil 

bij het wonder dat God zelf 

ons ontmoeten wil. 

 



 

Vrede, genade, voor iedereen 

van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 

Jezus is het levenslicht 

altijd om je heen. 

Hij is bij ons ook vandaag; 

laat ons nooit alleen. 

 

Vrede, genade, voor iedereen 

van de Vader, de Zoon en de Geest. 
 

Job 35: 1-10  
 

1 Verder antwoordde Elihu en zei: 2 Beschouw je dat als recht, dat je gezegd 

hebt: Mijn gerechtigheid is meer dan die van God? 3 Want je zegt: Wat baat 

het je? In welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? 4 Ík 

zal met woorden antwoord geven, en je vrienden met je. 5 Kijk naar de hemel 

en zie, en aanschouw de wolken, die hoger zijn dan jij. 6 Als je zondigt, wat doe 

je dan tegen Hem? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je Hem daarmee 

aan? 7 Als je rechtvaardig bent, wat geef je Hem daarmee, of wat ontvangt Hij 

uit jouw hand? 8 Je goddeloosheid zou zijn tegen een man zoals jij, en je 

rechtvaardigheid zou zijn ten bate van een mensenkind. 9 Vanwege de vele 

verdrukkingen laten zij de onderdrukten om hulp roepen; zij schreeuwen het 

uit vanwege de arm van de groten. 10 Maar niemand zegt: Waar is God, mijn 

Maker, 
 

Psalm 42: 5, 7  Laat zijn trouw de dag verblijden 
 

5. Laat zijn trouw de dag verblijden 

en zijn lied de duisternis. 

Tot Hem roep ik in mijn lijden, 

die de God mijns levens is; 

Vaste grond van mijn bestaan, 

waarom ziet Gij mij niet aan? 

Moet ik onder 's vijands slagen 

thans dit somber rouwkleed dragen? 

 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 



 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 
 

Verkondiging   
 

Gezang 470: 1, 3, 4  Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God 
 

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 

Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 

moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, 

zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 

 

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 

dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 

dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 

en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 

 

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 

de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 

Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 

dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot! 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 583  Glorie aan God (kerk staande) 
 

Glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God. 

 

Lof zij de Heer, 

Hem komt toe alle eer. 

Hij's het Lam dat regeert 

tot in eeuwigheid. 



 

Zijn woord is macht, 

heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, 

wij knielen voor Jezus. 

 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God. 

 

Kondigt het aan, 

door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld 

van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, 

want hij weet: Jezus leeft! 

Hij's verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig! 

 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God, 



 

glorie aan God. 

 

Heersen met Hem 

op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, 

vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, 

lof, aanbidding: 

 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God, 

glorie aan God. 
 

Zegen 
 

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 

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vnl-BNJMKtQ


 

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: 

27 Juni 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Heilig Avondmaal 

 

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

