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Kerkdienst -Heilig Avondmaal               27 juni 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                           10 uur 
Thema: “Honger naar God?” 
Schriftlezing: Daniël 10: 1-12, Handelingen 9: 1-7(NBV) 
Organist: Maarten Noordam 
Muziek team: Latreia 
 

Mededelingen 
 

Psalm 130: 3  Ik heb mijn hoop gevestigd 
 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op  
God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam,  mw. A. M. Klaasse Bos-van Elderen 
 

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. 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 691  Vertel het aam de mensen 
 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 



 

Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
Vertel het aan de mensen 
 

Instelling Heilig Avondmaal 
 

Hemelhoog 391: 1, 3  Breng ons samen ( wordt nog nagegaan) 
 

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 



 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Gebed om verlichting met de Geest 
 

Daniël 10: 1-12 
 

1 In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar 
werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht 
over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht. 2 In die dagen 
was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. 3 Smakelijk voedsel at ik niet, vlees 
en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie 
weken verstreken waren. 4 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand, 
toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, 5 sloeg ik mijn 
ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel 
gemaakt van goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een 
bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden 
als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden 
voortgebracht. 7 Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn 
gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een 
grote angst, zodat zij wegvluchtten en zich verborgen 8 en ik alleen overbleef. 
Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht; ik werd 
lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. 9 Ik hoorde zijn stem, maar zodra 
ik die hoorde verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. 10 Toen 
raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. 
11 Hij zei tegen me: 'Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je 
spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.' Nadat hij dit gezegd had, 
stond ik bevend op. 12 Toen zei hij: 'Wees niet bang, Daniël, want vanaf de 
eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen 
voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen.  
 

Handelingen 9: 1-7  
 



 

1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. 
Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee 
te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg 
die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en 
kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en Damascus 
naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op 
de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je 
mij?' 5 Hij vroeg: 'Wie bent u, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij 
vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je 
moet doen.' 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze 
hoorden de stem wel, maar zagen niemand.  
 

Gezang 75: 1  U kennen uit en tot U leven 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

Verkondiging  “Honger naar God?” 
 

Hemelhoog 278  Het woord van God brengt goede vruchten voort 
 

Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 
Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 



 

Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Hemelhoog 16  Als een hert dat verlangt naar water 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Gebed 
 

Na de tafel 
 

Gezang 44: 3  Lof, eer en prijs zij God 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe liedbundel 416: 1, 4  Ga met God, en Hij zal met je 
 

1. 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. 
 
4. 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 
 

Collecte voor deze week 
 

De collectes voor deze zondag: 
 

De afgelopen jaren zijn we voor de Stichting Heart for Children naar Tororo in  
Oeganda gegaan om daar te klussen. We bouwden dan toiletten en deden  
loodgieterswerk en werkten aan de elektriciteit van Kimbilio, de school voor de  
weeskinderen. 
Als u meer wil weten, kijk in het kerkblad van deze week 27 juni. Voor meer 
informatie over de komende en lopende projecten van de lagere school en de 
start van middelbare schoolkas. 
Onze vraag aan u is om de avondmaal collecte die bedoeld is om de verdere 
bouw van dit slaapgebouw mogelijk te maken te steunen. En wellicht kunnen wij 
dan volgend jaar weer toiletten daarin gaan installeren! Met Gods zegen moet 
dat kunnen.  
Uw gift kan ook gestort worden op het 
bankrekeningnummer van de diaconie Hervormde 
Gemeente Aalsmeer NL95RABO0300120516  
o.v.v. Heart for Children.  
 
 
Volgende dienst: 
4 juli 2021, Kerkdienst: 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, afsluiting seizoen 
 

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

