
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                             11 juli 2021 
Ds. W. Dekker, Oosterwolde                   10 uur 
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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 641  Ik kom in uw heiligdom binnen (staande) 
 

Ik kom in uw heiligdom binnen, 

't voorhangsel ga ik voorbij. 

'k Breng U mijn offer, een zoete geur, 

vrucht van wat U deed in mij. 

Mijn mond brengt 

een offer van lof, Heer. 

't Gaat nu alleen om uw eer. 

't Reukwerk van mijn lofgezang 

stijgt op in uw woning. 

Ik kniel voor de troon van mijn Koning. 

Samen met mijn stem hef ik 

ook mijn handen op tot U, 

't loflied komt diep uit mijn hart. 

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 

komen U toe, God van 't heelal 

voor eeuwig. 

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 

komen U toe, God van 't heelal. 
 

Stil gebed   
 

Votum  Groet 
 

Inleidend woord over het thema van de dienst 
 

Psalm 117  Looft, alle volken, looft den Heer 
 

Looft, alle volken, looft den Heer, 

roemt, alle naties, roemt zijn eer. 

Want over ons is groot en wijd 



 

zijn gunst en goedertierenheid, 

voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 

Heft met ons Halleluja aan! 
 

Verootmoedigingsgebed 
 

Genadeverkondiging.  Woorden uit 1 Johannes 1 en 2 
 

Hemelhoog 378: 1  Jezus neemt de zondaars aan 
 

1 Jezus neemt de zondaars aan. 

Roept dit troostwoord toe aan allen 

die verdwaald, van Hem vandaan, 

in het donker struiklen, vallen. 

Hij leert hun zijn wegen gaan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 
 

Gebod, Romeinen 13: 8-10 
 

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, 

heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, 

steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere 

geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als 

uzelf.' 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn 

vervulling in de liefde.  
 

Gezang  473: 1, 2  Neem mijn leven, laat het, Heer 
 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid 

 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 
 

Gebed om de opening van het woord 
 



 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 224  Nooit alleen 
 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

Hij is voor je, Hij is achter je, 

Hij is onder je, Hij is boven je. 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

 

Hij ging met Israël dwars door de zee. 

Hij ging als vader met ze mee. 

Hij ging met Israël dwars door de zee. 

Hij ging als vader met ze mee. 

 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

Hij is voor je, Hij is achter je, 

Hij is onder je, Hij is boven je. 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

 

Hij ging met Israël door de woestijn. 

Hij wilde altijd bij ze zijn. 

Hij ging met Israël door de woestijn. 

Hij wilde altijd bij ze zijn. 

 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

Hij is voor je, Hij is achter je, 

Hij is onder je, Hij is boven je. 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

 

Ben je verdrietig of heb je pijn. 

Dan wil Hij heel dicht bij je zijn. 

Ben je verdrietig of heb je pijn. 



 

Dan wil Hij heel dicht bij je zijn. 

 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

Hij is voor je, Hij is achter je, 

Hij is onder je, Hij is boven je. 

Je bent nooit, nooit, nooit alleen. 

God is altijd om je heen. 

 

God is altijd om je heen. 

God is altijd om je heen. 
 

Deuteronomium. 22: 2-27 
 

22 Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter 

dood gebracht worden, zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen 

heeft. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem 

smoren. 23 Als iemand in de stad een meisje ontmoet dat al uitgehuwelijkt is, 

en gemeenschap met haar heeft, 24 dan moet u hen allebei mee de stad uit 

nemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het meisje heeft 

nagelaten om hulp te roepen, en de man heeft zich vergrepen aan de bruid 

van een ander. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem 

smoren. 25 Maar als het meisje in het open veld wordt belaagd en de man 

heeft dan gemeenschap met haar, dan verdient alleen de man de doodstraf 

26 en gaat het meisje vrijuit, want zij heeft niets gedaan waarvoor ze ter dood 

gebracht zou moeten worden. Het geval is vergelijkbaar met moord met 

voorbedachten rade: 27 de man heeft het uitgehuwelijkte meisje belaagd in 

het open veld, waar niemand haar kon redden als ze om hulp zou roepen.  
 

Johannes 8: 1-11 
 

1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de 

tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun 

onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw 

bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden 

tegen Jezus: 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel 

pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat 

vindt u daarvan?' 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of 

ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de 



 

grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie van jullie 

zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.' 8 Hij bukte 

zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een 

voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in 

het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze? Heeft 

niemand u veroordeeld?' 11 'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' 

zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'  
 

Psalm 119: 1, 4  Welzalig wie de rechte wegen gaan 
 

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 

hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 

Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 

hij zich door God en zijn gebod laat raden. 

Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 

leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 

Verkondiging  “Wie van jullie zonder zonde is… ” 
 

Psalm 103: 4  Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
 

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd 't westen is van oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

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. 
 

Hemelhoog 365: 1, 2  Welke vriend is onze Jezus (staande) 
 

1 Welk een Vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht dat ik door Hem, 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer. 

Juist omdat wij 't al niet brengen 

in 't gebed tot onze Heer. 

 

2. Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in 't strijduur beeft. 

Gaan wij dan met al ons strijden, 

tot Hem, die verlossing geeft? 

Kan een vriend ooit trouwer wezen, 

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is 't die ons schraagt. 
 

Zegen 
 

Collecte voor deze week 
 

De collectes voor deze zondag: 



 

 

Collecte op van deze week, is bestemd voor HGJB/JOB. De HGJB is een vereniging van 

gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die jongeren van de 

gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. 

Met dat doel organiseren ze inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten zij hun 

ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend 

geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen 

voor goed kerkelijk jeugdwerk. Wilt u deze organisatie ook 

steunen? U kunt gebruik maken van de collecte of uw gift 

overmaken maken. De QR code hiernaast is te gebruiken of 

het bankreknr van de diaconie Hervormde Gemeente 

Aalsmeer NL95 RABO 0300 1205 16 ovv HGJB/JOB 

Scan de code met de Camera App op je telefoon. 

 

Volgende dienst: 

18 juli 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  

(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

