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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 149: 1, 3  Halleluja! Laat opgetogen (staande) 
 

1. Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang den Heer verhogen. 

laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 

Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, 

het heil is nu ophanden. 

Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 

Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 

en roemt zijn grote macht. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Hemelhoog 391  Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  



 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 
 

Inleiding jaarthema “Hoopvol ontmoeten” 
 

Psalm 122: 1, 2  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: "Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 



 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de Heer verkoor, 

hier, waar uw heil'ge muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 

Zo is het Israël gezegd; 

hier zijn de zetels van het recht, 

de troon, waar David zal regeren! 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 389  Ben je groot of ben je klein 
 

Ben je groot of ben je klein 

of ergens tussenin; 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun 

of ben je blank of bruin; 

God houdt van jou! 

 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt. 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent; 

het geeft niet wat je doet: 

God houdt van jou. 

Hij is vol liefde. 

God houdt van jou! 
 

Gebed  
 

Marcus 5: 21-43 
 

21 Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een 

grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. 22 Een van de leiders van de 

synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij 



 

aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: 'Mijn dochter ligt op 

sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze 

in leven blijft.' 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en 

verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf 

jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de 

behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had 

uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was 

alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich 

tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze 

dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 

29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat 

ze voorgoed van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus 

zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de 

menigte draaide hij zich om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' 

31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 'U ziet dat de menigte zich om u 

verdringt en dan vraagt u: "Wie heeft mij aangeraakt?"' 32 Maar hij keek om 

zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was 

geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, 

kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 

34 Toen zei hij tegen haar: 'Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees 

genezen van uw kwaal.' 35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele 

mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: 'Uw dochter is gestorven, 

waarom valt u de meester nog lastig?' 36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen 

de leider van de synagoge: 'Wees niet bang, maar blijf geloven.' 37 Hij stond 

niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, 

de broer van Jakobus. 38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de 

synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te 

weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: 'Waarom maken jullie 

zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.' 40 Ze 

lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de 

vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer 

van het kind binnen. 41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: 

' Talita koem!*' In onze taal betekent dat: 'Meisje, ik zeg je, sta op!' 

42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 

twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het 

hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten 

moesten geven.  



 

 

Hemelhoog 429 Kom tot de Vader 
 

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

 

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.  

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 

 

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.  

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 2x 

 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.  

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

Verkondiging  
 

Hemelhoog 629  Heer ik kom tot U 
 

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. 

 

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. 4x 

 

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 
 

Hemelhoog 338  ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 
 

Gezang 444  Grote God, wij loven U (staande) 
 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwge, Ongeziene, 

looft uw liefd' en zingt ervan. 

Alle englen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

Heilig, heilig, heilig toe! 

 

3. Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan. 
 

Zegen 
 

Nog een lied van de muziekteam 
 



 

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: 

3 Oktober 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Kerk-Inn 

 

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 

Of de 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

