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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 70: 1, 3, 4  Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam 
 

1 Heer, onze God, 
hoe heerlijk is Uw naam, 
die U ons noemt 
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde 
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder 
van uw heerlijkheid. 
 
3.U komt ons, Heer, 
in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, 
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus'  
wil in eeuwigheid! 
 
4. Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt 
met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, 
heffen wij het aan: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is Uw naam! 
 

Votum, Groet 
 

Opwekking 123  Groot is Uw trouw o Heer 
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1. Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw  
van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid,  
die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven  
tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

Geloofsbelijdenis  
 

Johannes de Heer 5  Al de weg leidt mij mijn Heiland 
 

 



3 

1. Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf'len,  
Die mij voortleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaal'ge vrede,  
heb ik steeds op Zijn bevel. 
'k Weet wat hier mij overkome,  
Hij maakt alle dingen wel. 
 
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving,  
sterkt Hij mij met 't hemels brood. 
Als mijn schreden soms gaan wank'len  
en mijn ziel van dorst versmacht,  
geeft Hij mij het levend water, 
en vernieuwt mijn levenskracht. 
 
3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
door al 't aardse stormgebruis,  
en volkomen vreugde wacht mij, 
in het zalig Vaderhuis. 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,  
aan Zijn voeten nederleg,  
zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
"Jezus leidde m' al de weg." (bis) 
 

Gebed 
 

Psalm 121 
 

1 Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp 
komen? 2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal 
niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de 
Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. 5 De HERE is uw Bewaarder, de HERE 
is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u des daags niet steken, noch 
de maan des nachts. 7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel 
bewaren. 8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in 
eeuwigheid. 
 

Romeinen 8: 31-39 
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31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal 
tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor 
ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 
34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de 
opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging 
of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: 
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 
slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, 
die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,  
39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 

Gezang 44  Dankt, dankt nu alle God 
 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 
moog' ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
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het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Verkondiging: ‘Mijn hulp is van de Here’ 
 

Gezang 293: 1, 3, 4  Wat de toekomst brenge moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe Liedboek 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

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 
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3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
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 diensten zijn allemaal online te volgen:  
(tot minimaal 16 januari 2022 zijn alle diensten online te volgen via de bekende kanalen) 
 
2 januari 2022, Kerkdienst: 10: 00 uur, Ds. J. Haeck, Zeist, Nieuwjaarsdienst 
 
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 

about:blank
about:blank
about:blank
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Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
 


