
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                             4 juli 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 

Thema: “Welk cijfer krijgt de kerk” 

Schriftlezing: 1 Samuël 2: 12-18, 3: 1-4,  

Openbaring 2: 1-7 (NBV)  

Muziekteam: Team Mirjam 

Organist: Jan Teeuw 
 

Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 399: 1, 2  Samen in de naam van Jezus (staande) 
 

1. Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 

2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Hemelhoog 391  Breng ons samen 
 

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! 

 



 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

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. 

 

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!   2x 

 

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 
 

Psalm 122: 1-4 
 



 

1 Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar 

het huis van de HEER,' 2 verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je 

poorten, Jeruzalem. 3 Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. 

4 Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER, om Israëls plicht 

te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.  
 

Hemelhoog 23: 1, 2, 3  Wat hou ik van Uw huis 
 

1. Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 

 

2. Een vogel is er thuis, 

HEER van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij u onder de pannen, God. 

Wonen bij u is een zegen, 

zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 

 

3. Gelukkig wie naar u 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 348  Jezus is 
 

Jezus is het licht der wereld 

Jezus is het levend woord 

Jezus is de goede herder 

Jezus is het Lam van God 

Jezus is het levend water 

Jezus is het levend brood 



 

Jezus is de ware wijnstok 

Jezus is de Zoon van God 

 

1. Hij kent ons als geen ander 

Hij weet wie we zijn 

Hij weet hoe wij ons voelen 

Hij was een mens als wij 

Hij deelt in onze vreugde 

en Hij kent ons verdriet 

nee, er is niemand zoals Hij 

 

Jezus is de Messias 

Jezus is de bruidegom 

Jezus is de hogepriester 

Jezus is het Lam van God 

Jezus is de Zoon des mensen 

Jezus is de weg tot God 

Jezus is de overwinnaar 

Jezus is de Zoon van God 

 

2. Hij is aan ’t kruis gestorven 

Hij droeg daar onze schuld 

Hij gaf zijn eigen leven 

Hij heeft de wet vervuld 

gestorven en begraven 

maar ook weer opgestaan 

ja, Jezus leeft in eeuwigheid 

 

Jezus is de Leeuw van Juda 

Jezus is de sterke Rots 

Jezus is onze Redder 

Jezus is het Lam van God 

Jezus is de Weg en Waarheid 

Jezus is de Vredevorst 

Jezus, het begin en einde 

Jezus is de Zoon van God 

Jezus is de Zoon van God 



 

 

Gebed  
 

1 Samuël 2: 12-18 
 

12 De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van de 

HEER aan 13 en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt 

verbonden zijn. Wanneer iemand een offerdier liet slachten, dan kwam er als 

het vlees gaar was een priesterknecht met een drietandige vork. 14 Daarmee 

prikte hij in de pot, de pan, de ketel of de schaal, en alles wat aan de vork 

bleef hangen, eigende de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die 

in Silo kwamen offeren. 15 Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor 

er rook van het vet opsteeg eisen: 'Geef het vlees aan de priester om het te 

roosteren. Maar wel rauw; gestoofd vlees wil hij niet!' 16 Als dan degene die 

aan het offeren was antwoordde: 'Wacht tenminste tot er rook van het vet 

komt, dan kunt u nemen wat u hebben wilt,' zei de knecht: 'Geef op! Anders 

neem ik het met geweld!' 17 De HEER nam het wangedrag van Eli's zonen zeer 

hoog op; ze toonden geen eerbied voor de gaven die de HEER toekwamen. 

18 De kleine Samuël diende de HEER, en droeg daarbij een linnen 

priesterhemd. 
 

1 Samuël 3: 1-4 
 

3.1 De jonge Samuël diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken 

in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 

2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, 

hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuël lag te slapen in het heiligdom van de 

HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de 

HEER Samuël. 'Ja,' antwoordde Samuël.  
 

Gezang 321: 1  O Vader die uw woning sticht 
 

1. O Vader die uw woning sticht 

hoog in het ontoeganklijk licht, 

geef onze hand de zekerheid 

om in de ontrouw van de tijd 

een huis te bouwen dat gewaagt 

van uw geduld dat alles draagt. 
 

Openbaring 2: 1-7 
 



 

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven 

sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden 

lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en 

standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die 

beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars 

ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn 

naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van 

weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het 

leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en 

neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het 

pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten 

verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs 

staat."  
 

Gezang 321: 2  O Christus die met al ons leed 
 

2. O Christus die met al ons leed 

het ware heiligdom betreedt, 

Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, 

van het gebouw van liefd' en recht, 

bouwoffer dat aan God behaagt, 

wees fundament dat alles draagt. 
 

Verkondiging  “Welk cijfer krijgt de kerk” 
 

Hemelhoog 380  Jezus vol liefde 
 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 

Wij prijzen U als onze Heer. 

Kom met uw kracht o Heer, 

en vul ons tot uw eer, 

kom tot uw doel met ieder van ons. 

Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 

dat U Heer, volkomen steeds 

toegewijd zal zijn.    2x 
 

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. 
 

Gezang 476: 4, 5  Mensenzoon tussen de kandelaren (staande) 
 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 

Wortel Davids, Morgenster, 

blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 

roep haar van nabij en ver. 

Laat de luchters branden van uw klaarheid, 

maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 

schuilplaats in de wildernis, 

huis waarin uw vrede is. 

 

5. Levensvorst, U loven de geslachten, 

en tot uw verborgen tijd 

blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

't einde van haar bange strijd. 

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 

uit die hoge heilsverwachting leven, 

tot zij op de jongste dag, 

met U triumferen mag. 
 

Zegen 
 

Collecte voor deze week 
 



 

De collectes voor deze zondag: 

 

Het Vakantiebureau 

Dit is een organisatie die al bijna 60 jaar vakanties organiseert voor senioren en voor 

mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. De vakanties hebben 

een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar 

achtergrond. Ook bieden ze, in samenwerking met andere organisaties, gezinnen, die 

leven op bijstandsniveau, een gratis vakantie aan. Er is heel veel mogelijk op het gebied 

van verzorgd op vakantie gaan, maar ook mogelijk om binnen deze organisatie mooi 

vrijwilligerswerk te doen. Op de uitgebreide website van deze organisatie is veel 

informatie te vinden. Als u ook wilt helpen, kunt u bv mee doen aan deze collecte of uw 

gift overmaken naar het bankreknr van de ZWO commissie Hervormde Gemeente 

Aalsmeer NL 73 RABO 0380 1440 69 ovv Het Vakantiebureau. 

 

Volgende dienst: 

11 juli 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. W. Dekker, Oosterwolde 

 

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

