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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 92: 1, 2, 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. 

 

2. Gezegend zal Hij wezen 

die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep 

waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, 

met stem en instrument, 

maak wijd en zijd bekend 

de grote naam des Heren. 

 

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 
 

Intochtstekst 1 Timotheüs 1: 17 
 



 

17 Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, 

zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.  
 

Gezang 225: 1, 2  Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wondren om u heen. 

 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de heer een nieuw gezang! 
 

Lezing van het gebod 
 

Psalm 119: 6  O God, ik ben van harte zeer verblijd 
. 

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd 

over de weg van uw getuigenissen. 

In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 

ik zal mij van uw wegen vergewissen. 

Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 

laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 
 

Genadeverkondiging 
 

Gezang 314: 1  Gij de gelooft, verheugt u samen 
 

1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 

't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 

Die hoop zal nimmer ons beschamen: 

de Heer is God en zijns is d' aard. 

Zijn woord heeft vrede, heil bereid 

van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 

Gebed om de opening van het woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 
 

Kindermoment 



 

 

Kids opwekking 312  Niet zonder Hem 
 

Drummen zonder stokken, drummen zonder stokken, 

bezem zonder steel, bezem zonder steel, 

tennis zonder racket, tennis zonder racket, 

oranje zonder geel, oranje zonder geel, 

vliegen zonder vleugels, vliegen zonder vleugels, 

schaatsen zonder ijs, schaatsen zonder ijs, 

zwemmen zonder water, zwemmen zonder water, 

nasi zonder rijst. nasi zonder rijst. 

 

Dit zijn zo van die dingen die niet kunnen, 

en als je denkt van wel dan heb je ’t mis. 

Zo kun je ook niet leven zonder Jezus 

omdat Hij het leven is. 

 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE! 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE! 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE, 

niet zonder Hem! 

 

Piano zonder toetsen, piano zonder toetsen, 

tosti zonder brood, tosti zonder brood, 

pingpong zonder tafel, pingpong zonder tafel, 

oranje zonder rood, oranje zonder rood, 

fietsen zonder wielen, fietsen zonder wielen, 

voetbal zonder goal, voetbal zonder goal, 

koken zonder pannen, koken zonder pannen, 

schoenen zonder zool. schoenen zonder zool. 

 

Dit zijn zo van die dingen die niet kunnen, 

en als je denkt van wel dan heb je ’t mis. 

Zo kun je ook niet leven zonder Jezus 

omdat Hij het leven is. 



 

 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE! 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE! 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE, 

niet zonder Hem! 

 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE! 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE! 

Je kunt niet leven zonder Hem, 

NEE, NEE, NEE, NEE, 

niet zonder Hem! 

 

Niet zonder Hem! 
 

Jesaja 6: 1-7 
 

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een 

hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven 

hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en 

twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij 

riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. 

Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.' 4 Door het luide roepen schudden 

de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik 

schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met 

onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En 

nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, 

gezien.' 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van 

het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en 

zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn 

tenietgedaan.'  
 

Openbaring 4 & 5 
 



 

4.1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem 

die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom 

hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.' 2 Op hetzelfde 

moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat 

iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en 

rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon 

heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten 

zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.  

5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. 

Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van 

God.  6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden 

voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren 

een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het 

tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het 

vierde leek een vliegende adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, 

met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht 

herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die 

is en die komt.'  9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan 

degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de 

vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden 

hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de 

woorden: 11 'U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt 

alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.'  

 

5.1 Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een 

boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was 

verzegeld. 2 Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: 'Wie komt 

het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?' 3 Maar er was 

niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon 

openen en inzien. 4 Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het 

verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5 Toen zei een van de 

oudsten tegen mij: 'Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de 

telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol 

met de zeven zegels openen.' 6 Midden voor de troon, tussen de vier wezens 

en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en 

het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die 

over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam ging naar degene die op de 



 

troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 8 Op hetzelfde moment 

wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. 

Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de 

gebeden van de heiligen. 9 En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om 

de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en 

met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van 

elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en 

hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.' 

11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de 

troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend 

maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: 

'Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle 

kracht, eer, lof en dank.' 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de 

aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de 

troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in 

eeuwigheid.' 14 De vier wezens antwoordden: 'Amen,' en de oudsten wierpen 

zich in aanbidding neer.  
 

Gezang 460: 1, 3, 4  Loof de koning, heel mijn wezen 
 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

4. Snel vergaan de mensenkindren 

als de bloemen op het veld. 

God alleen is onverminderd 

steeds dezelfde sterke held! 



 

Looft de Heer van dood en leven, 

Hem die onze dagen telt. 
 

Verkondiging  
 

Openbaring 4: 2b 
 

Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 
 

Opwekking 236  Heilig, heilig, heilige 
 

Heilig, heilig, heilig, 

Here God almachtig 

vroeg in de morgen 

wordt U mijn zang gewijd. 

Heilig, heilig, heilig, 

liefdevol en machtig, 

drieënig God,  

die één in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig, 

Gij blijft ons verborgen, 

wijl' voor zondig' ogen 

uw glans verdwijnt in nacht. 

Gij alleen zijt heilig, 

geen is uws gelijke, 

volmaakt in liefde,  

heiligheid en macht! 

 

Heilig, heilig, heilig! 

Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U 

in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, 

liefdevol en machtig, 

drieënig God,  

die één in wezen zijt. 
 

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 114: 1, 3  Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen (staande) 
 

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 

een nieuwe aarde ontstond 

om het geheim des levens te beseffen, 

niet meer in zee gegrond. 

Ik zag een stad verblindend naderkomen, 

een middelpunt van feest, 

Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 

van ouds moet zijn geweest. 

 

3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 

houdt bij de mensen hof 

en alle tranen zal Hij van hun ogen 

afwissen tot zijn lof. 

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 

nergens verdriet meer zijn, 

de eerste dingen werden uitgewezen, 

voorbij ging alle pijn. 
 

Zegen 
 



 

Lied:  In de hemel is de Heer 
 

In de hemel is de Heer 

En Zijn glans is als kristal 

Hij is de Heilige van God 

En Hij heerst over’t heelal 

 

Er is macht in Zijn Woord 

Als de water’n bruist Zijn stem! 

Als de zon op de zee zo blauw 

Zo is de rijkdom van Zijn trouw 

 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!!  2x 

 

Miljoenen in gereedheid 

Staan de engelen om Zijn troon 

Verbijsterend Zijn sieraad 

En de schoonheid van Zijn troon 

 

Er is macht in Zijn Woord 

Als het water bruist Zijn stem! 

Als de zon op de zee zo blauw 

Zo is de rijkdom van Zijn trouw 

 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!!  2x 

 

U regeert in onze harten 

U regeert over ’t heelal 

U regeert in onze levens 

U regeert overal    4x 

 



 

En aan U alle macht 

Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 

En de lof, want U regeert!!  2x 
 

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: 

29 Augustus, Kerkdienst : 10 uur: Mw. Kim van Willegen, Voorbereiding Heilige 

Avondmaal 

 

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

