
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                             6 juni 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 

Thema: “Het einde is inzicht” 

Schriftlezing: Daniël 8: 1-14, 20-21, 27 (NBV)  

Muziekteam: Oosterkerk 

Organist: Johan v.d. Zwaard 
 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 300 : 1, 5  Eens als e bazuinen klinken (Kerk-staande) 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

5. Mensen, komt uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken, 

nieuw wordt alle creatuur. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Gezang 300: 6  Van die dag kan niemand weten 
 

6. Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gistren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 
 

Openbaring 21: 1-8 
 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 

eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 

stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 

als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 



 

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is 

onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 

geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 

eerst was is voorbij.' 5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' - Ik 

hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en 

waar.' - 6 Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de 

omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de 

bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik 

zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos 

zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, 

ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: 

hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.' 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 732  Tot aan die dag 
 

Ooit komt er een dag 

dat de hemel openbreekt  

en de doden zullen opstaan.  

Ooit komt er een dag  

dat U terugkomt op een wolk  

en dat U kijkt met ogen,  

stralend als de zon.  

 

Tot aan die dag  

wil ik weten wie U bent,  

wil ik leven dicht bij U  

en mij geven in aanbidding.  

Tot aan die dag  

wil ik horen wat U zegt  

en uw woorden tot mij nemen,  

als een kostbaar geschenk.  

Tot aan die dag! 

 

Ooit zal het zo zijn,  

dat we leven in een stad,  



 

waar geen pijn en geen verdriet is.  

Ooit zal het zo zijn,  

als we komen in die stad,  

dat de Vader onze tranen wist.  

 

Tot aan die dag  

wil ik weten wie U bent,  

wil ik leven dicht bij U  

en mij geven in aanbidding.  

Tot aan die dag  

wil ik horen wat U zegt  

en uw woorden tot mij nemen,  

als een kostbaar geschenk.  

Tot aan die dag! 

 

Ik verlang zo naar de dag  

dat ik neerkniel aan uw voeten  

en ik U mag herkennen aan uw stem.  

Als we samen hand in hand  

het hemels paradijs betreden,  

zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.  

 

Tot aan die dag  

wil ik weten wie U bent,  

wil ik leven dicht bij U  

en mij geven in aanbidding.  

Tot aan die dag  

wil ik horen wat U zegt  

en uw woorden tot mij nemen,  

als een kostbaar geschenk.  

Tot aan die dag! 

 

Tot aan die dag! 

Tot aan die dag! 
 

Kindermoment  
 

Hemelhoog 349  Jezus roept alle kinderen 



 

 

Jezus roept alle kleine kind’ren, 

Jezus roept alle kleine kind’ren, 

Jezus roept alle kleine kind’ren, 

alle kleine kind’ren mogen komen. 

 

Eén kleine, twee kleine, drie kleine kind’ren 

vier kleine, vijf kleine, zes kleine kind’ren 

zeven kleine, acht kleine, negen kleine kind’ren 

tien kleine kind’ren mogen komen. 

 

Jezus roept alle grote mensen, 

Jezus roept alle grote mensen, 

Jezus roept alle grote mensen, 

alle grote mensen mogen komen. 

 

Eén grote, twee grote, drie grote mensen 

vier grote, vijf grote, zes grote mensen 

zeven grote, acht grote, negen grote mensen 

tien grote mensen mogen komen. 
 

Gebed  
 

Daniël 8: 1-14,  20-21,  27 
 

1 In het derde regeringsjaar van koning Belsassar kreeg ik, Daniël, na het 

visioen dat ik eerder had ontvangen weer een visioen. 2 In dat visioen - ik 

bevond me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam - stond 

ik bij het Ulaikanaal. 3 Ik sloeg mijn ogen op en zag bij het kanaal een ram. Hij 

had twee horens; lange horens waren het, de ene was langer dan de andere, 

en de langste kwam het laatste op. 4 Ik zag de ram stoten naar het westen, 

het noorden en het zuiden. Er was geen dier dat tegen hem standhield; er was 

niemand die zich uit zijn macht kon redden. Hij deed wat hij wilde en maakte 

zich groot. 5 Terwijl ik ernaar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok 

aankomen, hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De 

bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. 6 Hij naderde de ram met de 

twee horens die ik bij het kanaal had zien staan, en schoot met een razende 

kracht op hem af. 7 Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel 

en al stotend beide horens van de ram wist te breken. De ram had te weinig 



 

kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem omver en vertrapte hem; 

er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. 8 De geitenbok maakte 

zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote horen 

af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens, die naar de vier 

windrichtingen wezen. 9 Uit één daarvan kwam nog een horen op, die eerst 

klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar 

het Sieraadland. 10 Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor 

dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel, en hij vertrapte het.  

11 Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het 

dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. 12 Hij 

bracht een leger op de been tegen het dagelijks offer, hij overtrad de wet en 

richtte de waarheid te gronde. Alles wat hij ondernam lukte hem. 13 Toen 

hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tegen degene die 

gesproken had: 'Hoe lang zal het duren, wat in het visioen is gezegd over het 

dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het 

heiligdom en het vertrapte leger?' 14 Hij zei tegen mij: 'Drieëntwintighonderd 

avonden en ochtenden; daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld.'  

 

20 De ram met de twee horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden 

en de Perzen. 21 De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote 

horen tussen zijn ogen is de eerste koning. 

 

27 Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende 

ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik 

begreep het niet.  
 

Hemelhoog 444: 3  Heer, ontferm U over ons 
 

3. Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan. 
 

Verkondiging  “Het eind is inzicht” 
 

Hemelhoog 728  Jezus leeft in eeuwigheid 
 



 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

Heffen wij dit loflied aan: 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Jezus komt in heerlijkheid, 

zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 818  Op die dag (kerk staande) 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 

Eenmaal heelt U iedere wond, 



 

heel de oude wereld verdwijnt: 

de pijn voorbij. 

 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 

Eenmaal zal het duidelijk zijn, 

alle zorg en wanhoop verdwijnt: 

de angst voorbij. 

 

Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 

kan genade heerlijker zijn? 

en U maakt ons anders en nieuw, 

op die dag. 

 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 

Eenmaal is het vechten voorbij, 

dan zien we uw macht en uw pracht, 

op die dag 

 

Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

 

Op die dag, in de hemel, 

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

dan zijn wij bij Jezus, 

en klinkt het overwinningslied. 

 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 

kan genade heerlijker zijn? 

En U maakt ons anders en nieuw. 

Ja, U maakt ons anders en nieuw. 



 

U maakt ons anders en nieuw 

op die dag 

 

Op die dag, in de hemel, 

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 

Dan zijn wij bij Jezus 

en klinkt het overwinningslied. 

En klinkt het overwinningslied. 
 

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 

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: 

13 mei 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  

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/


 

(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 

about:blank

