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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 20: 1, 7  Laat ons nu vrolijk zingen (staande) 
 

1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
7. Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van het licht. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Psalm 72: 1, 4, 7  Geef, Heer, de koning uwe rechten 
 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 



 

 

 
4. Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

Intro: Hoeveel ben je waard/ Waarde - transport 
 

Gebed  
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 417  Weet je dat je een parel bent 
 

Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent - 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand? 

 
1. Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 
je bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
ik ben niets waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 



 

 

Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 

Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent - 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand? 

 
2 Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
m'n bloes zit onder de spaghetti-mix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij - 
God houdt van mij, God houdt van mij! 
 

Ik weet dat de Vader me kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben - 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 

 

Lucas 19: 1-10 
 

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs 
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen 
wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want 
hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom 
om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar 
langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden 
en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend 
tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te 
vinden voor de nacht.' 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 
'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand 
iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.' 9 Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is 
dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'  
 



 

 

Filippenzen 2: 5-11 
 

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 
8 En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in 
de dood - de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en 
hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam 
van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 
11 en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.  
 

Opwekking 461  Mijn Jezus, mijn redder 
 

Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 

Verkondiging  “Hoeveel ben je waard/ Waarde – transport” 
 

Luisterlied  ‘Mag ik dan bij je schuilen’ (Filmpje) 



 

 

 
Opwekking 544  Meer dan ooit 
 

Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard 
te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde Heer. 
 
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf 
verworpen en alleen; 
als een roos 
geplukt en weggegooid 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit.s. 
 

Dankgebed  
 

Gezang 255/Opwekking 230: 1, 2, 4  Ere zij aan God , de Vader 
(staande) 
 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 



 

 

de Drie-een'ge in zijn troon. 
 
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
Najaarszendingscollecte: Zending over Grenzen 
 
De collecte is bestemd voor Zending over Grenzen. 
De missie van Zending over Grenzen is dat levens veranderen van generatie op generatie en 
dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst. 
Zending over Grenzen is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die 
buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en 
in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. Daarbij delen zij de hoop die ze 
vinden in Jezus Christus. 
 
Zij willen het lijden verlichten van de mensen die in armoede leven, buitengesloten of 
eenzaam zijn en hen helpen een weg te vinden uit de armoede. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over naar het bankreknr 
van de ZWO NL 73 RABO 0380 1440 069  o.v.v. collecte Zending 
over Grenzen. De QR-code hierbij afgedrukt, kunt u ook gebruiken.    
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank namens de diaconie-ZWO, Remco Schreuders 
 
Volgende dienst 
14 November 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://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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