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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 68: 10, 13, 17  Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Uit een bundel van 1773 (staande) 
 

10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
13. Looft God in Zijn gemeent' alom, 
Den HEER, gij, die in 't heiligdom, 
Als Isrels kroost, moogt naad'ren, 
Hoe vrolijk gaan de stammen op 
Naar Sions godgewijden top, 
Met Isrels achtb're vaad'ren! 
De vorsten van elks huisgezin, 
Zij trekken aan: hier Benjamin; 
Schoon klein, hij mocht regeren; 
Daar Juda's stam, die glorie won; 
Ginds Nafthali en Zebulon, 
Om God, hun Koning, t' eren. 
 
17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 



 

Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 
 

Stil gebed, 
 

Votum - Groet 
 

Psalm 121  Ik sla mijn ogen op en zie 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.  
 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.  
 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
uw schaduw aan uw rechterhand;  
de zon zal U niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade.  
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.  
 

Gebed van inkeer en verootmoediging 
 

Woorden die richting geven, Exodus 20: 1-17 
 

1 Toen sprak God deze woorden: 2 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, 
uit de slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast mij geen andere goden. 4 Maak 
geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier 
boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 
5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, 
duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de 
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij 
haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn 



 

liefde tot in het duizendste geslacht. 7 Misbruik de naam van de HEER, uw 
God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8 Houd de 
sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw 
arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de 
HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor 
vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de 
HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op 
de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 
heilig verklaard. 12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u 
gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg over een 
ander geen vals getuigenis af. 17 Zet uw zinnen niet op het huis van een 
ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, 
of wat hem ook maar toebehoort.'  
 

Opwekking 816  Hoogste God, U draagt ons 
 

Kom kijken wat de Heer gaat doen, 
wees stil voor Zijn besluit: 
Hij breekt de boog, het wapentuig, 
en bant de oorlog uit. 
O Machtige van Israel, 
U staat aan onze kant. 
Wij hopen op de God die wagens 
in het vuur verbrandt. 
 

Hoogste God, U draagt ons. 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 

 
 
O God van Jakob, groot en sterk 
verhef uw stem en spreek; 
de aarde beeft en alle bergen 
storten zich in zee. 



 

O Heer, die ons in leven laat, 
al is ons hart verhard; 
O God die bergen beven laat, ) 
kom, overwin ons hart! ) 2x 
 

Hoogste God, U draagt ons. 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 

 
Al kolken zeeën om ons heen,  
U bent de God  
die wind en storm bedwingt.  
Ik word stil en weet:  
al wankelt alles, schudt de aarde  
en gaan volken wreed tekeer,  
mijn God heeft alles in Zijn hand.  2x 
 

Hoogste God, U draagt ons. 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 

 
Heer, U draagt ons, 
U staat altijd naast ons. 
U bent onze schuilplaats. 
U bedwingt de storm. 
U blijft bij ons in ons diepste lijden. 
Waar zijn wij zó veilig 
als bij de hoogste God? 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 233  God heeft een plan met je leven 
 



 

God heeft een plan met je leven,  
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen,  
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden,  
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot,  
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp  
en de Hemel gaat open. 
Wees maar niet bang,  
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd,  
in een moeilijke tijd: God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
 

Gebed om leiding van de Heilige Geest 
 

1 koningen 19: 1-18 
 

1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had 
gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen 
met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.' 
3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet 
hij zijn knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder 
een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER. 
Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.' 5 Hij viel onder de 
bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en 
eet wat.' 6 Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes 
gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder 
de struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en 
zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.' 8 Elia stond op, en toen hij had 
gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig 
nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9 Daar ging hij een 
grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de 



 

woorden: 'Elia, wat doe je hier?' 10 Elia antwoordde: 'Ik heb me met volle overgave 
ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw 
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik 
ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' 11 'Kom 
naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER 
voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en 
de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de 
windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 
12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur 
klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel 
voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar 
klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?' 14 Elia antwoordde: 'Ik heb me 
met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de 
Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en 
uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn 
leven voorzien.' 15 De HEER zei tegen Elia: 'Keer terug en ga naar de woestijn van 
Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de 
zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit 
Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van 
Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal 
gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven 
laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.'  
 

Gezang 12  Niet in ’t geweldige geluid 
 

1. Niet in 't geweldige geluid 
van stormwind die de rotsen breekt 
is het uw stem die tot ons spreekt. 
De stormen trekken voor U uit. 
 

2. En ook wanneer de diepte trilt 
en d' aarde siddert als een riet, 
is het in deze beving niet 
dat Gij U openbaren wilt. 
 

3. Niet in het alverblindend licht 
van vuur, niet in een vlammengloed 
is het dat Gij wilt zijn ontmoet 
en vinden wij uw aangezicht. 
 

4. Maar als de koelte om ons staat 
en een zacht suizen ons vervult, 
weten wij dat Gij komen zult, 
en wij omwinden het gelaat. 



 

 

Verkondiging 
 

Opwekking 717  Stil, mijn ziel wees stil 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

 
God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
 



 

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen.   2x 

 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 832  Jezus overwinnaar (staande) 
 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
 
 



 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

Zegen 
 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Jeugd in Eigen Wijk en de 
diaconiecollecte 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. Kerk en Beheer 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. (NB: Ze werken niet via de QR 
scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.) 
 

 

QR code Diaconie 

QR code Kerkrentmeesters 
 
 
 

 
Volgende dienst 
5 September 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, (eigen kerk) 
 
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

