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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 518  Heer, U bent altijd bij mij 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 

Stil moment, 
 



 

Bemoediging – Groet 
 

Inleiding 
 

Gezang 463  O Heer, die onze vader zijt 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 329  Zo is dat 
 



 

Aan het eind van elk gebed 
zeg je altijd amen: 
diegene die gebeden heeft, 
maar ook wel eens samen. 
Je staat er nooit bij stil, 
het is zoals het hoort. 
Maar wat betekent nu 
dat ene kleine woord? 
 

Amen, amen: 
zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: 
zo is dat! 

 
Eigenlijk is het net zoiets 
als een uitroepteken; 
die geeft woorden extra kracht. 
Daarmee vergeleken, 
snap je nu misschien 
iets meer hoe het zit 
met dat laatste woord, 
wanneer je weer bidt. 
 

Amen, amen: 
zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: 
zo is dat! 2x 

 
Als je dan gebeden hebt, 
eerlijk en oprecht, 
laat je zien dat jij het meent 
wanneer je dit zegt: 
 

Amen, amen: 
zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: 
zo is dat! 2x 

 
Zo is dat! Zo is dat! 
 



 

“Zeg niet te snel amen”  verhaal 
 

Johannes 6: 1-14 
 

1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van 
Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden 
welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn 
leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 5 Toen Jezus om zich heen 
keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we 
brood kopen om deze mensen te eten te geven?' 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef 
te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: 'Zelfs 
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te 
geven.' 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 'Er is hier wel 
een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor 
zoveel mensen?' 10 Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras, en ze 
gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het 
dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, 
zoveel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 
'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' 13 Dat deden 
ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die 
men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden 
ze: 'Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.'  
 

Gezang 57  Zeven was voldoende 
 

1. Zeven was voldoende, 
vijf en twee, 
zeven was voldoende 
voor vijfduizend 
op de heuvels langs de zee. 
 
2. Zeven is voldoende, 
brood en vis, 
Jezus is voldoende 
voor ons allen 
als de kring gesloten is. 
 
3. Zeven is voldoende 
toen en nu, 
zeven is voldoende 
alle dagen 
van ons leven, dank zij U. 
 



 

4. Voed ons met uw leven, 
vis en brood, 
alle zeven dagen, 
Gij verzadigt 
allen met uw offerdood. 
 
5. Want Gij zijt de eerste 
rond alom, 
ja, Gij zijt de eerste 
en de laatste, 
kom, o Here Jezus kom! 
 

Verkondiging 
 

Opwekking 582  Jezus alles geef ik U 
 

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.  2x 
 
Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 2x 
 
Door uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn.  2x 
 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn. 
 

Heilige Avondmaal 
 

Gereed maken 
 

Inleiding: Johannes 6: 53-58 
 

53 Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de 
Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 
54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en 
hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. 55 Mijn lichaam is 



 

het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56 Wie mijn lichaam 
eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57 De levende 
Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, 
leven door mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het 
is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit 
brood eet zal eeuwig leven.' 

  

 Gebed 
 

Johannes 6: 22-40, 47-51 
 

22 De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. 
Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord 
was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. 23 Nu 
legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het 
brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. 
24 Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, 
stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om hem te zoeken. 
25 Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: 'Rabbi, 
wanneer bent u hier gekomen?' 26 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: 
u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood 
gegeten hebt en verzadigd bent. 27 U moet geen moeite doen voor 
voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven 
geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft 
hem die volmacht gegeven.' 28 Ze vroegen: 'Wat moeten we doen? Hoe 
doen we wat God wil?' 29 'Dit moet u voor God doen: geloven in hem 
die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus. 30 Toen vroegen ze: 'Welk 
wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u 
geloven. Wat kunt u doen? 31 Onze voorouders hebben immers manna 
in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: "Brood uit de hemel 
heeft hij hun te eten gegeven."' 32 Maar Jezus zei: 'Waarachtig, ik 
verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar 
mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van 
God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de 
wereld.' 34 'Geef ons altijd dat brood, Heer!' zeiden ze toen. 35 'Ik ben 
het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 
36 Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 
37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt 
zal ik niet wegsturen, 38 want ik ben niet uit de hemel neergedaald om 
te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 



 

39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie 
hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat 
opstaan op de laatste dag. 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de 
Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de 
laatste dag uit de dood zal opwekken.'  
 
47 Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben 
het brood dat leven geeft. 49 Uw voorouders hebben in de woestijn 
manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50 Maar dit is het brood dat 
uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51 Ik ben het levende 
brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet 
zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de 
wereld, is mijn lichaam.'  
 

Delen brood 
 

Delen wijn 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Evangelische Liedbundel 289  Ik geloof in God de Vader 
 

Ik geloof in God de Vader 
die een 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. 
 

Zegen 
 
Collecte van deze week 
 
De collecte voor avondmaal van komende zondag zal bestemd zijn voor De Filipijnen en 
met name voor het Kindertehuis Bahay Aurora.  
Afgelopen anderhalf jaar is de Filipijnen zwaar getroffen door corona. Er is heel veel 
werkeloosheid en daardoor erg veel honger.  
Meer informatie zie kerkblad en website Hervormdaalsmeer.nl 
Wilt u uw bijdrage via de bank betalen, dit kan op bankrekeningnummer van de diaconie 
NL95 RABO 0300 1205 16 ten name van Diaconie van de Hervormde Gemeente, 
Aalsmeer o.v.v. LeprDe Filipijnen. Of u kan gebruik maken van QR-code hieronder. 
 

 
 
Volgende dienst 
19 September 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen,  
 
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) 
 
19 september 2021, Kidspraise:16.00 uur 
Aanmelden 
o.a. via de livestream van de van de Hervormde gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank


 

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 
 


