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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 167: 1, 2, 3  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. 

 
3. Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer 
 

Votum en Groet 
 



 

In Memoriam 
 

Gezang 14: 1, 5  De Heer is mijn Herder! 
 

1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waatren der rust. 

 

5. De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 
 

Gebed van verootmoediging en schuld belijdenis 
 

Lied:  Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God de Vader  

Die de bron van vreugde is, 

Louter goedheid en genade, 

Licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos, 

Het gesternte zingt zijn eer  

Heeft uit liefde mij geschapen, 

En tot liefde keer ik weer. 

 

Ik geloof in Jezus Christus 

Die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des mensen 

Goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven 

groot is het geheimenis  

schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

Dat uit God en tot God is. 



 

 

Ik geloof dat mijn Verlosser 

Door de dood is heengegaan 

En op Pasen, God zij glorie 

Uit het graf is opgestaan 

Door het brood, dit is mijn lichaam 

Door de wijn, dit is mijn bloed 

Geeft de Vredevorst mij vrede 

Maakt Hij alle dingen goed. 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 308  Wat is het geweldig 
 

Wat is het geweldig 

als wij als familie, 

als broers en als zussen 

voor elkaar klaar staan, 

al zijn we verschillend, 

elkaar respecteren, 

en samen in liefde 

met elkaar omgaan. 

 

Dat is waar God van geniet 

en wanneer Hij zoiets ziet, 

geeft Hij zijn zegen 

en dat is leven voor altijd. 

Daar geeft Hij zijn zegen 

en dat is leven tot in eeuwigheid. 

 

Wat is het geweldig 

als wij als familie, 

als broers en als zussen 

voor elkaar klaar staan, 

al zijn we verschillend, 

elkaar respecteren, 

en samen in liefde 

met elkaar omgaan. 



 

 

Dat is waar God van geniet 

en wanneer Hij zoiets ziet, 

geeft Hij zijn zegen 

en dat is leven voor altijd. 

Daar geeft Hij zijn zegen 

en dat is leven tot in eeuwigheid. 

 

Daar geeft Hij zijn zegen 

en dat is leven voor altijd. 

Daar geeft Hij zijn zegen 

en dat is leven tot in eeuwigheid. 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

Spreuken 3: 5-6 
 

5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 

6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.  
 

Lied:  Er is een God die hoort 
 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 

Er is een god, er is een god 

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart 

Er is een god die hoort 

Ga steeds naar hem om hulp en om raad 

Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat 

dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord 

Er is een God die hoort 

 

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal 

Heer van het al, heer van het al 

Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal 

Heerser van 't gans heelal 

Want onze schepper, koning der aard 

heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard 

Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort 

Hij is de God die hoort 



 

 

Van oost tot west, van zuid tot noord 

Mens, zegt het voort, mens zegt het voort 

Wordt 's Heren liefde alom gehoord 

Mensenkind, zegt het voort 

Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen 

Maar zoek het heil bij Jezus alleen 

Dat al uw hoop op hem is gericht 

Jezus is 't eeuwig licht. 
 

Verkondiging  “Vertrouwen ……… maar hoe dan?” 
 

Johannes de Heer 836: 1, 2  Op die Heuvel daarginds stond een 

ruwhouten kruis 
 

1. Op die heuvel daarginds  

stond een ruwhouten kruis, 

het symbool van vervloeking en schuld.  

Maar dat kruis werd de mens  

tot het kostbaarst kleinood,  

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 

 

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  

tot de Heer komt en met Hem het loon;  

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  

dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 

 

2. O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,  

heeft een wond're bekoring en macht; 

want Gods Zoon liet Zijn troon,  

Hij droeg smaadheid en hoon  

om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht. 

 

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  

tot de Heer komt en met Hem het loon;  

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  

dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 



 

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. 
 

Johannes de Heer 73: 1, 2, 3  Zie ons wachten aan de stromen 
(staande) 
 

1. Zie ons wachten aan de stromen, 

aan de oever der rivier: 

straks zal onze Bootsman komen, 

en wij varen af van hier. 

 

Hoe de storm ook moge woeden, 

op de reis naar d' eeuwigheid. 

Jezus is de trouwe Bootsman, 

die ons altijd veilig leidt. 

 

2. Door de kille, kille stromen, 

gaan wij naar het Godspaleis; 

't eng'lenlied klinkt uit de verte, 

en verkwikt ons op de reis. 

 

Hoe de storm ook moge woeden, 

op de reis naar d' eeuwigheid. 



 

Jezus is de trouwe Bootsman, 

die ons altijd veilig leidt. 

 

3. Reeds zien wij de gouden straten, 

van de hemelstad, zo schoon; 

horen wij d' ontelb're schare 

juub'lend juichen voor Gods troon. 

 

Hoe de storm ook moge woeden, 

op de reis naar d' eeuwigheid. 

Jezus is de trouwe Bootsman, 

die ons altijd veilig leidt. 

 
 

Zegen 
 

Evangelische Liedbundel 79  Vrede zij U 
 

Vrede zij U, vrede zij u. 

Gelijk Mij de Vader zond, 

zend Ik ook U. 

Vrede zij U, vrede zij u,  

Gelijk Mij de Vader zond, 

zend Ik ook U. 

 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 

Mijn Woord moet in U zijn, 

dat maakt u vrij. 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 

Mijn Woord moet in U zijn, 

dat maakt u vrij. 

 

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 

Hij zal u leiden,  

weest niet bevreesd. 

Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest 

Hij zal u leiden,  

weest niet bevreesd. 



 

 

Vrede zij U, vrede zij u. 

Gelijk Mij de Vader zond, 

zend Ik ook U. 

Vrede zij U, vrede zij u,  

Gelijk Mij de Vader zond, 

zend Ik ook U. 
 

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: 

15 Augustus, Kerkdienst : 10 uur: Mw. M. Gehrels, Amsterdam 

 

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

