
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Israëlzondag                        3 Oktober 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 

Thema: “Samen met Israël verwachten” 

Schriftlezing: Romeinen 8: 19-21, Openbaringen 21: 1-3 

Romeinen 9: 1-8, 11: 1 (NBV)  

Muziekteam: Mirjam 

Organist: Joshua Prins 
 

Welkom en mededelingen 
 

Evangelische Liedbundel 194: 1, 3, 4 Er is een stad voor vriend en 

vreemde (staande) 
 

1. Er is een stad voor vriend en vreemde 

diep in het bloemendal, 

er is een mens die roept om vrede, 

die mens roept overal. 

 

Jeroesjalajiem, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 

Jeroesjalajiem, stad van vrede, 

breng ons weer thuis. 

 

3. Er is een tafel om te eten 

voorbij het niemandsland. 

Er is een volk dat wordt vergeten, 

dat volk roept overal. 

 

Jeroesjalajiem, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 

Jeroesjalajiem, stad van vrede, 

breng ons weer thuis. 

 

4. Er is een wereld zonder grenzen, 

zo groot als het heelal. 

Er is een hemel voor de mensen, 

dat hoor je overal. 

 

Jeroesjalajiem, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 



 

Jeroesjalajiem, stad van vrede, 

breng ons weer thuis. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Inleiding: De belofte van Nieuw Jeruzalem 
 

Gezang 265: 1, 2, 3, 4  Jeruzalem, mijn vaderstad 
 

1. Jeruzalem, mijn vaderstad, 

mijn moederhuis, wanneer 

zal ik u zien zoals ge zijt, 

de bruid van onze Heer? 

 

2. Daar is geen pijn en geen verdriet, 

geen afgunst en geen nijd, 

en angst en armoe zijn er niet 

maar altijd vrolijkheid. 

 

3. Daar is geen zon, daar is geen maan, 

geen mist, geen duisternis, 

maar 't licht komt van de troon vandaan 

waar de Messias is. 

 

4. En zeker is geen ziekte daar, 

geen ongeluk, geen dood, 

geen boze duivel, geen gevaar 

en geen gebrek aan brood. 
 

Romeinen 8: 19-21 
 

19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods 

kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit 

eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft 

hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de 

slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods 

kinderen geschonken wordt.  
 

Gezang 265: 5  God geve mij, Jeruzalem 
 



 

5. God geve mij, Jeruzalem, 

dat ik eens op een dag 

een pelgrim aan uw poorten ben 

en dat ik binnen mag. 
 

Openbaring 21: 1-3  
 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 

eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 

stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 

als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is 

onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal als hun God bij hen zijn.  

 
 

Lied: Hava Nagila 
 

Hava nagila Laat ons gelukkig zijn 

Hava nagila Laat ons gelukkig zijn 

Hava nagila  Laat ons gelukkig en vrolijk zijn 

venis'mecha  

 

Hava neranana Laat ons zingen 

Hava neranana Laat ons zingen 

Hava neranana  Laat ons zingen en vrolijk zijn 

venis'mecha  

 

Uru, uru achim! word wakker, word wakker broeders! 

Uru achim b'lev sameach word wakker broeders, met een gelukkig hart 

 

Uru achim, uru achim! word wakker broeders, word wakker broeders! 

B'lev sameach Met een gelukkig hart 
 

Opwekking 34  Hiney matov 
 

1. Hiney matov ooma nayim, Zie toch hoe goed en liefelijk het is 
shèvet achim gam yachad.  als broeders ook als een samen zitten. 
Hiney matov ooma nayim, 

shèvet achim gam yachad. 



 

 

2. Hiney matov,  

shèvet achim gam yachad. 

Hiney matov, 

shèvet achim gam yachad. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Evangelische Liedbundel 263: 1, 4, 5  Door de wereld gaat een 

woord 
 

1. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

'Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.' 

 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luist'ren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

4. Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 

 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luist'ren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

5. Velen, die de moed begaf 

blijven staan, of dwalen af. 

Hunk'rend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

 



 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luist'ren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Romeinen 9: 1-8 
 

1 Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, 

geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: 2 ik ben 

diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. 3 Omwille van 

mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou 

ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn; 

4 omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen 

en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de 

beloften heeft geschonken; 5 omwille van het volk dat van de aartsvaders 

afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven 

is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 6 God heeft zijn belofte niet 

gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, 7 niet alle 

nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers 

geschreven: 'Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw 

nageslacht.' 8 Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming 

kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van 

Gods belofte.  
 

Romeinen 11: 1 
 

1 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben 

immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam 

Benjamin.  
 

Verkondiging 
 

Gezang 125: 1, 3, 4  O kom, o kom, Immanuël  
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 



 

 

3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Wees blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 

en open ons het heiligdom; 

dat wij betreden uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 
 

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. 
 

Hemelhoog 272  Sjaloom chaverim (staande) 
 

Sjaloom chaverim 

Sjaloom chaverim 

Sjaloom sjaloom 

Vrede, vriend 

Vrede, vriend 

Vrede, vriend 



 

 

Lehitraoth 

Lehitraoth 

Sjaloom sjaloom. 

 

tot we elkaar weerzien 

tot we elkaar weerzien 

Vrede, vrede  
 

Zegen 
 

Evangelische Liedbundel 413: 1, 3, 4  lichtstad met uw paarlen 

poorten 
 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

wond're stad zo hoog gebouwd, 

nimmer heeft men op deze aarde, 

ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist'ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 

 

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims, 

komend uit de zandwoestijn, 

waar zij rusten van hun werken 

bij de springende fontein. 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist'ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem. 

 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 

straks vereend te zijn met Hem 

in de stad met paarlen poorten 

in het nieuw Jeruzalem. 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist'ren naar zijn liefdesstem, 

daar geen rouw meer en geen tranen 



 

in het nieuw Jeruzalem. 
 

Collecte voor deze week 
 

De collecte van deze zondag 

 

De collecte voor as 3 oktober is bestemd voor twee goede doelen voor Israël. Eén deel 

gaat naar de organisatie ‘Christenen voor Israël’. Deze organisatie zet zich in om kennis 

over Israël te verspreiden. Het is belangrijk om goede informatie te geven over Israël, om 

weerstand te bieden voor de steeds weer oplaaiende Jodenhaat én om de kerk te helpen 

om te blijven bij de boodschap van Gods Koninkrijk. Er worden verschillende projecten 

gesteund. U vindt deze informatie op de website www.christenenvoorisrael.nl 

Verdere informatie zie kerkblad 

 

Draagt u de goede doelen voor Israël een warm hart toe, dan kunt u uw financiële 

bijdrage in de collectezak doen of overmaken naar het IBANnr van de Diaconie 

Hervormde Gemeente Aalsmeer  NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v Israël. Onderstaande 

QR-code is ook te gebruiken. 

 

 
 

De gebruikelijke collectes 

 

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: 

10 oktober 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Doopdienst 

http://www.christenenvoorisrael.nl/


 

 

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

