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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 92: 1, 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig (staande) 
 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men den Here prijst, 

dat men Hem eer bewijst: 

zijn naam is eerbied waardig. 

Wij loven in de morgen 

uw goedertierenheid, 

ook als de nacht zich spreidt 

houdt ons uw hand geborgen. 

 
3. Gij hebt mij door uw daden, 

o Here God, verheugd. 

Mijn hart is vol van vreugd, 

ik juich om uw genade. 

Hoe groot zijn uwe werken, 

de werken uwer hand, 

Gij houdt het volk in stand. 

Gij zult hun hart versterken. 
 

Stil gebed  Votum en Groet 
 

In Memoriam 
 

Psalm 84: 1, 6  Hoe lieflijk , hoe goed is mij, Heer 
 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 



 

die leven zijt en leven doet. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 
 

Woord ter bemoediging: Jesaja 40: 31 
 

31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit 

als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet 

uitgeput. 
 

Gebod en aansporing tot Heilig leven: De wet van de liefde 
 

Opwekking 126  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. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 304  Van Australië tot Sicilië 
 

Van Australië tot Sicilië, 

zeg het overal: de Here God is goed. 

Van Italië tot Brazilië, 

zeg het overal: de Here God is goed. 

Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 



 

kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 

Van Amerika tot aan Verweggistan, 

vertel het: de Here is goed. 

 

In Nederland zeg je: God is goed, 

en in Frankrijk: Dieu est bon. 

Duitsers zeggen: Gott ist gut, 

en Chinezen: Shangdi shi hao da. 

 

Van Australië tot Sicilië, 

zeg het overal: de Here God is goed. 

Van Italië tot Brazilië, 

zeg het overal: de Here God is goed. 

Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 

kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 

Van Amerika tot aan Verweggistan, 

vertel het: de Here is goed. 

 

God is goed. 

Vertel het alle mensen. 

Dieu est bon. 

Vertel het alle mensen. 

Gott ist gut. 

Vertel het alle mensen. 

Shangdi shi hao da. 

Vertel het alle mensen. 

 

Van Australië tot Sicilië, 

zeg het overal: de Here God is goed. 

Van Italië tot Brazilië, 

zeg het overal: de Here God is goed. 

Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 

kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 

Van Amerika tot aan Verweggistan, 

vertel het: de Here is goed. 

 
 



 

Jeremia 29: 1, 4-14 
 

1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd 

aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de 

profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had 

gevoerd.  

 

4 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 

ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5 Bouw 

huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6 ga 

huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en 

huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal 

toenemen, niet afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie 

weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook 

jullie bloei. 8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: 

Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan 

hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9 Wat ze jullie in mijn 

naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden - spreekt de HEER. 

10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie 

omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te 

laten terugkeren. 11 Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb 

jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 

geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie 

luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste 

met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden - spreekt de HEER 

- en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken 

en plaatsen waarheen ik je verbannen heb - spreekt de HEER - en je laten 

terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.  
 

Gezang 459: 1, 3, 5  Door de nacht van strijd en zorgen 
 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

 

 



 

3. Door de nacht leidt ons ten leven 

licht dat weerlicht overal, 

dat ons blinkend zal omgeven, 

als ons God ontvangen zal. 

 

5. Met één lied uit duizen monden 

gaan wij zingend door de nacht, 

door één Geest tesaam verbonden, 

naar de kust waar God ons wacht. 
 

1 Timotheüs 2: 1-7 
 

1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er 

smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 

2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord 

kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig 

in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en 

de waarheid leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één 

bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf 

gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde 

tijd. 7 Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de 

waarheid, ik lieg niet - ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun 

het geloof en de waarheid te onderwijzen.  
 

Gezang 285: 1, 3  Geef vrede Heer, geef vrede 
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons sterke Heer. 

 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 



 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 
 

Verkondiging   
 

Meditatief orgelspel 
 

Opwekking 176  U bent mijn schuilplaats 
 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult mijn hart steeds weer 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U. 

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, ben ik sterk 

in de kracht van mijn Heer. 
 

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. 
 

Opwekking 124  Ik bouw op U, mijn schild (staande) 
 



 

Ik bouw op U, mijn Schild 

en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

 

Sterk in uw kracht, 

gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 2x 

 

Gelovend ga ik, 

eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer 

moet ik uw kracht verstaan. 

 

Toch rijst in mij een lied 

van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 2x 

 

Ik bouw op U, mijn Schild 

en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, 

de huld' is U gewijd. 

 

In 't laatste uur 

zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met U 

die mij hebt voortgeleid.   2x 
 

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: 

22 Augustus, Kerkdienst : 10 uur: Ds. J Haeck, Zeist 

 

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: 

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

