
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                             18 juli 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 

Thema: “Dromen durven doen” 

Schriftlezing: Daniël 11: 1-2a, 25-29, 35 & 12 : 1-3(NBV)  

Muziekteam: Latreia 

Organist: Henk van Voorst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 150: 1  Looft God, Looft Hem overal (staande) 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Hemelhoog 617  Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt  

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit. 

O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 



 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit. 

O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen. 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit. 

O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Gebed 
 

Jakobus 2: 14-18 
 

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, 

maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 

15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten 

tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet 

smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften - wat 

heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk 

bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander 

doet.' Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door 

mijn daden tonen dat ik geloof.  
 

Gezang 474: 1  God roept ons, broeders 
 

1. God roept ons, broeders, tot de daad; 

zijn werk wacht, treedt dan aan 

en weest gereed om elke weg, 

die Hij u wijst, te gaan. 

Wij weten dat, wat komen mag, 

toch hij slechts wint die waagt, 



 

en wie zich zelve geven wil 

door 't donker vlammen draagt. 
 

Gebed  
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 455  Zit je in 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  
 

Indeling op de schriftlezing – visioenen in Daniël 

 

Daniël 11: 1-2a  
 

1 In het eerste jaar van Darius de Mediër steunde en beschermde ik hem. 

2a En nu zal ik je de waarheid vertellen. Er zullen nog drie koningen in Perzië 

opstaan, en de vierde zal een grotere rijkdom bezitten dan alle eerdere.  
 

Daniël 11: 25-29 
 

25 Hij zal zijn krachten verzamelen en met een groot leger optrekken tegen de 

koning van het Zuiden. De koning van het Zuiden zal zich opmaken voor de 

strijd met een zeer groot en krachtig leger, maar hij zal geen stand kunnen 

houden, want men zal een aanslag tegen hem beramen. 26 Zijn eigen 

disgenoten bewerkstelligen zijn ondergang, zijn leger wordt onder de voet 

gelopen en er vallen vele doden. 27 Beide koningen hebben kwaad in de zin, 

al zitten ze samen aan één tafel. Ze misleiden elkaar maar het baat hun niet, 

want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. 28 Dan keert de koning van 

het Noorden beladen met rijkdommen naar zijn land terug, vol haat tegen het 

heilig verbond. Zo zal hij optreden en naar zijn land terugkeren. 29 Op de 

vastgestelde tijd zal hij opnieuw het Zuiden binnenvallen, maar de tweede 

keer verloopt anders dan de eerste.  
 

Daniël 11: 35 
 

35 Maar ook sommige van de verlichten komen ten val; mogen zij worden 

gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd, want de vastgestelde 

tijd is nog niet aangebroken.  
 

Daniël 12: 1-3 
 

1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter 

zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds 

er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek 

zijn opgetekend. 2 Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen 

ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te 

worden veracht en verafschuwd. 3 De verlichten zullen stralen als het 



 

fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben 

gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.  
 

Hemelhoog 738: 1, 2,  Zijn Gods wegen donker, duister? 
 

1. Zijn Gods wegen donker, duister? 

Mens, omsluier uw gezicht, 

want wat komt is vol van luister, 

oogverblindend, louter licht! 

Waar, wanneer, kan niemand weten; 

dat het komen zal, staat vast 

is voorzegd door de profeten: 

licht dat wereldwijd verrast. 

 

2. Aan de eindstreep van de tijden,  

zien wij hoe het oude kwaad 

moe geworsteld is, ontwapend, 

tot geen opstand mee rin staat. 

Als God alles en in allen, 

dag in nacht en duister is, 

zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 

licht uit licht en duisternis. 
 

Verkondiging  “Dromen durven doen” 
 

Hemelhoog 725: 1, 2, 3  “Ik kom met haast”, roept Jezus’stem 
 

1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 

Hij heeft de dood verslagen. 

Nu zal al wie gelooft in Hem 

de kroon des levens dragen. 

Wijk niet van Hem. 

Hoor naar zijn stem. 

Reeds wenken ons van boven 

de scharen, die Hem loven. 

 

2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 

wat Ik u heb gegeven. 

Er blijft bij alle aardse last 



 

een open deur ten leven. 

Werp van u af 

wat Ik niet gaf. 

Blijf u standvastig scharen 

bij wie mijn woord bewaren. 

 

3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 

nog is de worstling gaande. 

Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 

houd in de strijd u staande. 

Zie op naar Mij: 

Ik blijf nabij. 

Ik houd u vast in 't lijden. 

Niets zal u van Mij scheiden. 
 

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. 
 

Hemelhoog 679: 1  Heer, uw licht en uw liefde schijnen (staande) 
 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, 



 

vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid 

bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, 

laat uw heil 

heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: 

dat het licht overwint. 
 

Zegen 
 

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: 

25 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) 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/


 

 

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

