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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 715  Wat hou ik van Uw huis (staande) 
 

Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw 
om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 



 

 

dan binnen te zijn 
in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van uw huis. 
 

Stil gebed  
 

Bemoediging en Groet 
 

Gezang 444  Grote God, wij loven U 
 

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. 
 



 

 

Apostolische vermaning: 1 Johannes 4: 7-12 
 

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt 
uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet 
liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons 
geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door 
hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben 
liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden. 11 Geliefde broeders en zusters, als 
God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand 
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.  
 

Gezang 481: 1, 3  O grote God die liefde zijt 
 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 201  Lees maar in de bijbel 
 

God heeft ons zijn Zoon gegeven, 
lees maar in de Bijbel. 
Hij belooft ons eeuwig leven, 
lees maar in de Bijbel. 
Jezus heeft nu alle macht, 



 

 

lees maar in de Bijbel. 
Door het offer dat Hij bracht, 
lees maar in de Bijbel. 
 

Refrein: 
Alles wat we nodig hebben  
om voor God te leven, 
dat staat in zijn Woord geschreven, 
lees maar in de Bijbel. 

 
Heeft God altijd al bestaan? 
Lees maar in de Bijbel. 
Kan ik ook zijn stem verstaan? 
Lees maar in de Bijbel. 
Is het waar wat Jezus zei? 
Lees maar in de Bijbel. 
Houdt Hij echt zoveel van mij? 
Lees maar in de Bijbel. 
 

Alles wat we nodig hebben  
om voor God te leven, 
dat staat in zijn Woord geschreven, 
lees maar in de Bijbel. 4x 

 

Zingend gebed om de opening van het woord 
Gezang 328: 1, 2  Here Jezus, om uw woord 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 



 

 

 

Marcus 12: 18-34 
 

18 Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe; volgens de Sadduceeën is er 
geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: 19 'Meester, Mozes heeft ons 
het volgende voorgeschreven: "Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar 
geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen 
verwekken voor zijn broer." 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam een 
vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot vrouw, maar 
stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen van 
de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23 Wiens 
vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 
zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.' 24 Jezus antwoordde: 
'Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 
25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden 
ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat betreft de 
opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de 
doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: "Ik ben de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob"? 27 Hij is geen God van doden, maar van 
levenden; u dwaalt vreselijk!' 28 Een van de schriftgeleerden die naar hen 
geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had 
geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het 
belangrijkste gebod?' 29 Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! 
De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." 
31 Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen 
geboden belangrijker dan deze.' 32 De schriftgeleerde zei tegen hem: 
'Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere 
God dan hij, 33 en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en 
met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer 
dan alle brandoffers en andere offers.' 34 Jezus vond dat hij verstandig had 
geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En 
niemand durfde hem nog een vraag te stellen.  
 

Psalm 119: 65  God zij ons gunstig en genadig 
 

65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 



 

 

het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 

Verkondiging  “Niet dwalen, maar koers houden” 
 

Gezang 445  God heeft mij zijn Zoon gegeven 
 

1. God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
 
2. Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 
 
3. Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 436  Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 



 

 

zo ook hier op de aarde 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van het kwaad. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Opwekking 710  Gebed om zegen (staande) 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 



 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Zegen 
 

For King and Country  Fight on, Fighter 
 

I was there on the day that you were 
changed 
You were scared and prepared for the 
heartbreak 
Everything you knew faded out of view 
Stole a piece of you 
 
If I could, oh, I would be a hero 
Be the one who would take all the 
arrows 
Save you from the pain, carry all the 
weight 
But I know that you're brave 

Ik was er op de dag dat je veranderd 
bent 
Je was bang en voorbereid op een 
gebroken hart 
Alles wat je wist verdween uit het zicht 
Stal een stuk van jou 
 
Als ik kon, dan zou ik een held zijn 
Degene zijn die alle pijlen opvangt 
Je redden van de pijn, al het gewicht 
dragen 
Maar ik weet dat je dapper bent 

 



 

 

Fight on, fighter 
Don't let anyone steal your fire 
Fight on, fighter 
The Spirit is alive inside ya, yeah 
 
There's a part that you hold that you 
lock down 
Let it breathe, give it wings, set it free 
now 
Time to make ya walk, break the 
prison bars 
Show them who you are 
 
Fight on, fighter 
Don't let anyone steal your fire 
Fight on, fighter 
The Spirit is alive inside ya, yeah 
 
Stronger than you than you ever 
thought 
I know you're stronger 
Braver than you were before 
You know you're braver 
Oh, no, you don't have to be afraid 
Together we'll face it 
So don't ever stop no matter what 
'Cause you're gonna make it 
 
Fight on, fighter 
Don't let anyone steal your fire 
Fight on, fighter 
The Spirit is alive inside ya, yeah 
Fight on, fighter 
Don't let anyone steal your fire 
Fight on, fighter 
The Spirit is alive inside ya, yeah 

Vecht door, vechter 
Laat niemand je vuur stelen 
Vecht door, vechter 
De Heilige Geest is levend in je, yeah 
 
Er is een deel dat je vasthoudt, dat je 
opsluit 
Laat het ademen, geef het vleugels, 
laat het nu vrij 
Het is tijd om te gaan, om de 
gevangenisspijlen te breken 
Laat ze zien wie je bent 
 
Vecht door, vechter 
Laat niemand je vuur stelen 
Vecht door, vechter 
De Heilige Geest is levend in je, yeah 
 
Sterker dan je ooit hebt gedacht 
Ik weet je bent sterker 
Dapperder dan je eerder was 
Je weet dat je dapperder bent 
O, nee, je hoeft niet bang te zijn 
Samen zullen we het onder ogen zien 
Dus stop nooit, wat er ook gebeurt 
Want je gaat het maken 
 
 
Vecht door, vechter 
Laat niemand je vuur stelen 
Vecht door, vechter 
De Heilige Geest is levend in je, yeah 
Vecht door, vechter 
Laat niemand je vuur stelen 
Vecht door, vechter 
De Heilige Geest is levend in je, yeah 

 
Collecte 
 



 

 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor jeugd 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.  
(NB: Ze werken niet via de QR scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.) 
 

 

QR code Diaconie 

QR code Kerkrentmeesters 
 

 
Kidspraise 

Vanmiddag om 16:00 uur hebben we weer Kidspraise online. 
De samenkomst is live te volgen via de livestream  
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
 
Volgende dienst 
31 Oktober 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) 
 
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

