
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                             25 juli 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 

Gastpersoon: Paulien Naber 

Thema: “Leven in vertrouwen” 

Schriftlezing: Handelingen 11: 19-29 (NBV)  

Muziekteam: Oosterkerk band 

Organist: Margreet Zandbergen 
 

Welkom en mededelingen 
 

Johannes de Heer 306: 1, 2  Op bergen en in dalen (staande) 
 

1. Op bergen en in dalen 

en overal is God! 

Waar wij ook immer dwalen 

of toeven daar is God! 

Waar mijn gedachten zweven 

of stijgen daar is God! 

Omlaag en hoog verheven, 

ja, overal is God! 

 

2. Zijn trouwe Vaderogen 

zien alles van nabij! 

Wie steunt op zijn vermogen, 

die dekt en Zegent Hij! 

Hij hoort de jonge raven, 

bekleedt met gras het dal, 

heeft voor elk schepsel gaven, 

ja, zorgt voor gans 't heelal! 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Hemelhoog 25  Mijn toevlucht 
 

1. De Heer is je schild en bevrijder, 

de redder die niet van je wijkt. 

Onder zijn vleugels ben je veilig. 

Zijn wieken beschermen. 

Zijn trouw is een veilig schild. 

 



 

2. In Gods nabijheid is geen angst meer 

voor de plaag van de dag. 

Jou zal niets overkomen; 

open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 

 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 

en overnacht in zijn schaduw, 

zegt tegen de Heer: 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 

3. Als je mag wonen bij de Hoogste 

ben je veilig voor het kwaad. 

Engelen zullen je dragen. 

Je zult je niet stoten, 

maar vertrapt de tegenstand. 

 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 

en overnacht in zijn schaduw, 

zegt tegen de Heer: 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 338  ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

'k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en 'k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 
 

Leven in vertrouwen in Mexico  
 



 

Hemelhoog 647  Kom nu is de tijd 
 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 

die nu in U gelooft. 
 

Gebed  
 

Handelingen 11: 19-29 
 

19 De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na 

de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en 

Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. 

20 Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren 

gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het 

evangelie van de Heer Jezus. 21 De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel 

mensen overgingen tot het geloof in de Heer. 22 Het nieuws over hun 

optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas 

naar Antiochië te zenden. 23 Toen hij daar was aangekomen en zag wat God 

in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij 

iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. 24 Hij 

was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige 

Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. 25 Hierna 

vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26 en toen hij hem 

gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen 

ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. 

Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden 

genoemd. 27 In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar 

Antiochië. 28 Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat 

de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens 

de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29 De leerlingen besloten dat 



 

de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen 

elk naar vermogen bij  
 

Gezang 297: 2  O welke een vreugde zal het wezen 
 

2. O welk een vreude zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan; 

uit aard' en hemel opgerezen 

vangt dan het nieuwe loflied aan. 

Als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 
 

Verkondiging  “Leven in vertrouwen” 
 

Gezang 481: 1, 4  O grote God die liefde zijt 
 

1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 
 

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 687: 1, 2  Maak ons tot een stralen licht (staande) 
 

1. Maak ons tot een stralend licht 

voor de volken, 

een stralend licht 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet 

wie haar het leven geeft. 

Laat het schijnen door ons heen. 

 

2. Maak ons tot een woord 

van hoop voor de volken, 

een levend woord 

voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 

dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen. 
 

Zegen 
 

Collecte voor deze week 
 

De collectes voor deze zondag: 

 

De collecte voor deze zondag zijn bestemd voor het kindertehuis ‘Pilar de 

Esperanza’,Mexico. Waar Paulien Naber, sinds 2000, haar leven voor inzet.  

Waar ze haar bezigheden voldoen voor het kindertehuis en wat daarbij hoort. 



 

Voor meer informatie zie www.hervormdaalsmeer.nl onder 

“wereldwijde-betrokkenheid” of kijk op www.helppaulienhelpen.nl 

U kunt uw collecte overmaken op de bankrekening van de 

diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Paulien Naber 

of uw kunt gebruik maken van de QR code hiernaast.  

Scan de QR code met uw telefoon. 

 

 

 

Volgende dienst: 

1 Augustus 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 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/
http://www.helppaulienhelpen.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

