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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 14: 2, 3  De Heer is mijn Herder  (staande) 
 

2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
3. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 430  Je hoeft niet bang te zijn 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
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Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 

Lucas 16: 14-31 
 

14 De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden 
honend hun neus voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen: 'U wilt bij de 
mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de 
mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. 16 De Wet en 
de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God 
verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. 17 Maar 
nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet 
wegvalt. 18 Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, 
en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt 
overspel. 19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een 
bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met 
zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel 
van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren 
likten. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen 
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd 
begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: 
"Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat 
hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, 
want ik lijd pijn in deze vlammen." 25 Maar Abraham zei: "Kind, bedenk wel dat 
jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets 
dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 
26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar 
jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken." 
27 Toen zei de rijke man: "Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van 
mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, 
zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen." 29 Abraham 
zei: "Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!" 30 De rijke 
man zei: "Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe 
komt, zullen ze tot inkeer komen." 31 Maar Abraham zei: "Als ze niet naar 
Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er 
iemand uit de dood opstaat."'  
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Verkondiging 
 

Matthijn Buwalda  Nog één rivier 
 

1Wij zijn een volk met een bestemming, 
Maar al jaren onderweg. 
We begonnen ooit als slaven, 
En toen kwam God en deed ons recht. 
De bevrijding was spektakel, 
Na tien plagen pas groen licht. 
Onze voeten in de zandzee, 
En de zon in ons gezicht. 
 

Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan zijn we thuis. 

 
Toen we bij de oever kwamen, 
Wachtte ons geen groot onthaal. 
We dachten net: We zijn er bijna, 
Maar God zei: Nog niet helemaal. 
Dus wij weer terug die woestijn in, 
Om te sterven in het zand. 
En om kinderen te krijgen, 
Kind'ren voor de overkant. 
 

Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan zijn we thuis. 

 
Veertig jaar moesten we lopen, 
't was een levenslange tocht. 
Onze straf voor alle ruzie die, 
We met God hadden gezocht. 
En toen alles terugbetaalt was, 
Gingen het water aan de kant, 
Was er tijd om thuis te komen, 
In het onbekende land. 
 
Ik ben een man een bestemming, 
En al jaren onderweg. 
Om me heen lopen de mensen, 
Aan wie ik mij heb gehecht. 
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Mijn woestijn kent stroken asfalt, 
Neon-lichten en vertier. 
Kijk ons leven of we God zijn, 
Tot we staan voor de rivier. 
 
Want elke stap die brengt ons dichter, 
Bij de grote oversteek. 
Iedereen gaat als het tijd is, 
Iedereen moet hier doorheen. 
En bij elk afscheid op de oever, 
Loop ik met wie blijven terug, 
Met de tranen in mijn ogen, 
Maar de hoop steeds in mijn rug, 
 
Want ik weet, 
 

Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, dan ben ik thuis. 

 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan ben ik thuis, 
 
Dan ben ik thuis. 

 

Inleiding op de gedachtenis van de gestorven 
 

Gebed bij de gedachtenis 
 

Hemelhoog 467: 1  Veilig in Jezus’ armen 
 

1 Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd' en vreê, 
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ruisend uit 's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
 

Noemen van de namen   
(aansteken van de kaarsen)  
 
(ondertussen zacht instrumental orgelsmuziek) 

 
Opwekking 818  Op die dag 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw  
op die dag. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

 
En klinkt het overwinningslied. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 726: 1, 2  Ik zie een poort wijd opstaan (staande) 
 

1. Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen. 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
 

Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

 
2. Die open poort laat d'ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
 
 

Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

 

Zegen 
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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 
28 November 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen,  
1e advent, Heilig avondmaal 
 
Kidspraise 
28 november 2021, samenkomst: 16:00 uur 
Of beleefd het geheel via de livestream, zie onderstaande link 
 
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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