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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 399: 1, 2 Samen in de Naam van Jezus (staande) 
 

1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 399: 3  Prijst de Heer, de weg is open 
 

3. Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Gebed 
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Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 47  Familie 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 685  Laat zo je licht maar schijnen 
 

Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
God is liefde, God is 
God is goed 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 

Gebed 
 

Genesis 32: 23-33 
 

23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en 
zijn elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al 
zijn bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, 
en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag 
dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor 
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raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht.27 Toen zei de ander: 'Laat 
mij gaan, het wordt al dag.' Maar Jakob zei: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij 
zegent.'28 De ander vroeg: 'Hoe luidt je naam?' 'Jakob,' antwoordde hij. 
29 Daarop zei hij: 'Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt 
met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.' 30 Jakob vroeg: 'Zeg me 
toch hoe u heet.' Maar hij kreeg ten antwoord: 'Waarom vraag je naar mijn 
naam?' Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, 
'want,' zei hij, 'ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven 
gebleven.' 32 Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. 
Jakob liep mank. 33 Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven 
het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van 
vandaag.  
 

Hemelhoog 295: 1, 2  Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer 
 

1. Doorgrond mijn hart, 
en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg, 
die 'k ga niet goed voor mij? 
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, 
maak mij vrij! 
 
2. O Heer, heb dank, 
'k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed wast mij 
van zonden rein. 
Doop mij met vuur, 
opdat 'k mij niet meer schaam. 
'k Wil leven Heer, 
tot eer van uwe naam. 
 

Verkondiging  “Worstelen met verzoening” 
 

Hemelhoog 228: 1  Heer, ik hoor van rijke zegen   
 

1. Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
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Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe Liedboek 416: 1, 2, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande) 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar , in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Evangelische werk en voor de diaconale 
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 
 

 
 

 
Volgende dienst 
21 November 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
Kidspraise 
28 november 2021, samenkomst: 16:00 uur 
Of beleefd het geheel via de livestream, zie onderstaande link 
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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 
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