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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 686  Leid mij , Heer, o machtige Heiland (staande) 
 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
3. Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 



 

 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Inleiding op Oogstdienst 
 

Johannes de Heer 306: 2, 1  Zijn trouwe Vaderogen 
 

2. Zijn trouwe Vaderogen 
Zien alles van nabij; 
Wie steunt op zijn vermogen, 
Die draagt en zegent Hij: 
Hij hoort de jonge raven, 
Bekleedt met gras het dal; 
Heeft zelfs voor kleinsten gaven, 
Ja, zorgt voor ’t gansch heelal. 
 
1. Op bergen en in dalen, 
En overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen, 
Of zitten, daar is God; 
Waar mijn gedachten zweven, 
Of stijgen, daar is God; 
Omlaag en hoog verheven, 
Ja, overal is God! 
 

Gebed 
 

Inleiding: Van schepping naar wandelen met God 
 

Hemelhoog 346: 1, 2, 3  Ik wandel in het licht met Jezus 
 

1. Ik wandel in het licht met Jezus. 
Het donk're dal ligt achter mij 
en 't weet mij in zijn trouw geborgen; 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
 



 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
2. Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon 
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
3. Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Kindermoment 
 

 
 
 



 

Hemelhoog 299  ‘k Heb Jezus nodig 
 

1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 

Inleiding op Genesis 24 
 

Genesis 24: 40-59 
 

40 Maar hij antwoordde mij: "De HEER, naar wiens wil ik mij steeds heb gericht, 
zal zijn engel met je meesturen en ervoor zorgen dat je binnen mijn familie, 
onder mijn naaste verwanten, een vrouw vindt voor mijn zoon. 41 Je mag je 
alleen dan ontslagen achten van deze eed wanneer je naar mijn familie bent 
gegaan en ze haar niet aan je meegeven; in dat geval ben je van deze eed 
ontslagen." 42 Welnu, vandaag kwam ik bij de bron hier en ik zei: " HEER, God 
van mijn meester Abraham, als u mijn onderneming werkelijk wilt laten slagen 
... 43 Ik sta hier bij deze bron. Als er nu een jonge vrouw de stad uit komt om 
water te putten en ik vraag haar: 'Wil je me alsjeblieft een beetje water uit je 
kruik geven,' 44 en ze antwoordt: 'Ga uw gang, ik zal ook voor uw kamelen 
water putten,' laat dat dan de vrouw zijn die u, HEER, hebt bestemd voor de 
zoon van mijn meester." 45 En nog voordat ik was uitgesproken, kwam Rebekka 
de stad uit, met haar kruik op haar schouder. Ze liep naar beneden, naar de 
bron, en putte water. Ik vroeg haar of ze me wat te drinken wilde geven. 
46 Meteen nam ze de kruik van haar schouder en zei: "Ga uw gang, ik zal ook uw 
kamelen te drinken geven." Toen dronk ik zelf wat en heeft ze ook de kamelen 
te drinken gegeven. 47 Ik vroeg haar van wie zij een dochter was. "Van Betuël," 
antwoordde ze, "de zoon van Nachor en Milka." Toen deed ik de ring in haar 
neus en de armbanden om haar polsen. 48 En ik ben op mijn knieën gevallen en 
heb me neergebogen voor de HEER, en ik heb de HEER, de God van mijn 
meester Abraham, geprezen: hij heeft mij de goede weg gewezen en zo heb ik 
voor zijn zoon de kleindochter van mijn meesters broer gevonden. 49 Welnu, als 
u mijn meester blijk wilt geven van genegenheid en trouw, zegt u het mij dan. Zo 



 

niet, zeg het mij dan ook, zodat ik ergens anders op zoek kan gaan.' 50 Laban en 
Betuël antwoordden: 'De HEER heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan 
tegenin kunnen gaan? 51 Hier is Rebekka. Neem haar met u mee en laat haar de 
vrouw worden van de zoon van uw meester, zoals de HEER het wil.' 52 Bij het 
horen van dat antwoord boog Abrahams knecht zich diep neer voor de HEER. 
53 Hierna haalde hij zilveren en gouden sieraden en kledingstukken te 
voorschijn en gaf ze aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij 
kostbare geschenken. 54 En nadat hij en zijn metgezellen gegeten en gedronken 
hadden overnachtten ze daar. Zodra ze de volgende morgen waren opgestaan, 
zei hij dat hij nu graag terug wilde gaan naar zijn meester. 55 Maar Rebekka's 
broer en haar moeder zeiden: 'Laat het meisje nog een dag of tien bij ons 
blijven, daarna mag ze met u mee.' 56 Hij antwoordde echter: 'Houd mij niet op 
nu de HEER mij heeft laten slagen. Sta me toe te vertrekken en terug te gaan 
naar mijn meester.' 57 'Laten we het meisje zelf roepen,' zeiden ze, 'en haar 
vragen wat zij wil.' 58 Dus riepen ze Rebekka en vroegen haar: 'Wil je met deze 
man meegaan?' 'Ja,' antwoordde ze. 59 Toen namen de familieleden afscheid 
van Rebekka, en ook van haar voedster en van Abrahams knecht en zijn 
mannen.  
 

Johannes de Heer 569: 1, 3  Heer, wees mijn gids op heel mijn 
levenspad en Hemelhoog 338  ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

1 Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 

'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. 

 
 



 

3 Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg. 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 

'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. 

 

Verkondiging  “Wandelen met God” 
 

Hemelhoog 318  Machtige Heer, grote Verlosser  
 

1 Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar uw plan. 
 
U roept mij zacht in uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
uw Geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, 
dichter naar U toe. 
 

Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 



 

leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 

 
U roept mij zacht in uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
uw Geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, 
dichter naar U toe. 
 

Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 473  Zegen mij (staande) 
 

1. 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. 

 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
2. 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. 

 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Zegen 
 

Collecte 
 
Dit jaar willen we weer de ‘Voedselbank Aalsmeer’ steunen in de tijd rond de oogstdienst 
op 31 oktober. Verleden jaar hebben we geen oproep gedaan om levensmiddelen mee te 
brengen naar de kerk voor de voedselbank. Dat kon niet vanwege de corona maatregelen. 
In plaats daarvan kon u een financiële bijdrage overmaken naar de diaconie, en daar werd 
een half jaar lang iedere week groente en fruit voor de voedselbank van gekocht. De 
voedselbank waardeert dit enorm! Daarom heeft de diaconie in overleg met de 
Voedselbank weer voor een financiële inzameling gekozen. We hopen dat iedereen gul zal 
geven, en streven er naar de voedselbank weer van fruit en groente te kunnen voorzien. 
Net als vorig jaar iedere week, maar wat mooi zou het zijn als dat lukt voor het gehele jaar! 
Voor dit goede doel is er geen collecte, maar u kunt op 31 oktober en op 3 november 
(dorpskerk) een versierde winkelwagen in de kerk vinden, waar u uw financiële gift kunt 



 

deponeren. Natuurlijk kunt u ook uw gift overmaken naar het 
bankreknr. van de diaconie o.v.v. Voedselbank. Het bankreknr. is NL95 
RABO 0300 1205 16 of u kunt de QR-code 

 
Volgende dienst 
7 November 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Dhr. S. van Willegen 
 
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/
about:blank

