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Doopdienst                   19 September 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                      10 uur 
Schriftlezing: Titus 2: 11-14, 3: 3-8 (NBV) 
Doopbediening van Esmee Rianne Maas 
Organist: Maarten Noordam 
Muziekteam OK band 

 

 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 89: 1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam Mw. v.d. Koppel-Korenwinder 
 

Psalm 103: 5  Zoals een Vader liefdevol zijn armen 
 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

Binnenbrengen van Esmee 
 

Hemelhoog 506  Laat de kind’ren tot Mij komen 
 

1. Laat de kindren tot mij komen, 
alle alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij mij binnen lopen. 



 

 

 
2. Laat de mensen tot mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij mij binnen lopen. 
 

Gebed 
 

Uitleg doop 
 

Hemelhoog 503  God kent jou vanaf het begin 
 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 

Doopvragen en –gelofte 
 

Kindermoment 
 



 

 

Hemelhoog 61  De Here zegent jou en Hij beschermt jou 
 

De Here zegent jou en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent u en Hij beschermt u. 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. 
Hij zal Zijn vrede aan u geven.   2x 
 

Doopbediening 
 

Gezang 21: 1, 3, 7  Alles wat adem heeft love de Here 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 

Druppel plaatsen 
 



 

 

Kinderen geven een cadeautje 
 

Overhandiging kinderbijbel 
 

Gebed 
 

Titus 2: 11-14 
 

11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12 Ze leert ons dat we 
goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in 
deze wereld moeten leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de 
verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. 14 Hij 
heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons 
tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.  
 

Titus 3: 3-8 
 

3 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf 
van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van 
boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4 Maar toen 
zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden 
5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit 
barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze 
redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als 
rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop 
we hopen. 8 Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met 
overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het 
goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.  
 

Preek 
 

Hemelhoog 629  Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,  

 

1.Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 



 

 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
2.Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde.  2X 

 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 465: 5  U zal ik eeuwig eren, 
 

5. U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 

Zegen 
 



 

 

Collecte 
 
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 
 
 
 

 
Vanmiddag, Kidspraise, om 16.00 uur 
via de livestream van de van de Hervormde gemeente wijk oost, kunt jij en u 
deze samenkomst mee beleven. Zie linken: Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of 
www.oosterkerk.tv 
 
Volgende dienst 
26 September 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, startdienst 
 
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: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of 
voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
 

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

