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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 33: 1, 2  Komt nu met zang en roert de snaren (staande) 
 

1. Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
2. Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 
 

Stil gebed, 
 

Votum – Groet 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 110  Er gingen 2 mensen 
 

Er gingen twee mensen 
van deur tot deur, 
ze klopten overal aan 
en vroegen: ‘Is hier nog een bed voor ons, 
een plaats waar we heen kunnen gaan?' 
en vroegen: ‘Is hier nog een bed voor ons, 
een plaats waar we heen kunnen gaan?' 



2 

 
Er gingen twee mensen 
de straten door, 
maar elke deur bleef op slot. 
Een stal werd dus toen de geboorteplaats, 
een huis voor het Kindje van God. 
Een stal werd dus toen de geboorteplaats, 
een huis voor het Kindje van God. 
 

Na na na... 
 

Instelling Heilig Avondmaal 
 

Gebed om verlichting met de Geest 
 

Openbaring 5: 5-14 
 

5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: 'Wees niet verdrietig. Want de 
leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en 
daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.' 6 Midden voor de 
troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag 
eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn 
de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam 
ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn 
rechterhand. 8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 
vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en 
een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9 En ze 
zetten een nieuw lied in: 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn 
zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God 
mensen gekocht uit alle landenen volken, van elke stam en taal. 10 U hebt 
voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. 
Zij zullen als koningen heersen op aarde.' 11 Daarna hoorde ik het geluid van 
een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het 
waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal 
duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: 'Het lam dat geslacht is, komt alle 
macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.' 13 Elk 
schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen 
hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de 
dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.' 14 De vier wezens 
antwoordden: 'Amen,' en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.  
 

Openbaring 13: 1-4 
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1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven 
koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke 
namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten 
als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn 
kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van 
het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, 
maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest 
aan. 4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook 
het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: 'Wie is gelijk aan het beest? Wie 
kan het tegen hem opnemen?'  
 

Gezang 457: 1, 2  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
 

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 
 

Verkondiging  ‘Volhouden in dreigende tijden’ 
 

Gezang 459: 1, 5, 7  Door de nacht van strijd en zorgen 
 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
5. Met één lied uit duizen monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
7. Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 

Avondmaalsformulier 
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Gebed 
 

Delen van brood 
 

Delen van wijn 
 

Jesaja 55: 8-9 
 

8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - 
spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan 
mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.  
 

Hemelhoog 352  Jezus’ liefde voor mij (Dank U, mijn Vader) 
 

Dank U mijn Vader voor al uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard,  
die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
wat mij rust en vrede geeft. 
 

Al wat ik ben,  
dank ik aan Hem:  
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 

Al wat ik ben,  
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dank ik aan Hem:  
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Niets houdt mij tegen  
mij over te geven,  
aan U: Jezus alleen.  
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U, mij erdoorheen.  
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard:  
U bent alles waar ik voor leef! 
 

Al wat ik ben,  
dank ik aan Hem:  
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 609  Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 

Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
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Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
De Heilig Avondmaalscollecte van deze zondag is bestemd voor onze zustergemeente Auid 
in Roemenië. 
De Roemenië Commissie heeft contact gehad met Konrad in Roemenië.  Zij kunnen nog 
ondersteuning gebruiken voor diverse projecten, zoals voor Hongaarse les op school, aanleg 
van Wifi en de aanschaf van een laptop.  

 
U kunt uw collectegeld overmaken op de bankrekening van de diaconie 
NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Roemenië, of onderstaande QR code 
gebruiken. De diaconie verdubbelt de collecte tot maximaal €2500,=  
De QR code kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet via de QR 
scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.) 

 
 
Volgende dienst 
5 december 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, 2e advent,  
 
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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