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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 719  Eens zal op die grote morgen  (staande) 
 

1. Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
 

Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
2. Eens zal op de grote morgen 
't mensdom zwijgen eind'lijk stil: 
dan zal Jezus Christus vragen: 
'Wat deed u om mijnentwil?' 
 

Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
3 Eens zal op de grote morgen 
Jezus' macht worden erkend: - 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods Woord geen leugens kent. 
 

Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
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4 Eens zal op de grote morgen 
blank en bruin worden vereend: 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend. 
 

Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 

Stil gebed, 
 

Votum – Groet 
 

Gebed van verootmoediging: 
Hemelhoog 713  De aarde is vervuild  ( wordt gesproken geuit) 
 

1. De aarde is vervuild, 
veroordeeld tot de dood, 
de schepping schreeuwt - zij huilt, 
zij kreunt in barensnood! 
 
2. De aarde is vervuild 
tot in de verste hoek - 
de zegen wordt geruild, 
verkwanseld voor een vloek. 
 
3. O aarde, hoe vervuild 
door gif en gas en teer, 
God, die zich nog verschuilt, 
bewerkt een ommekeer: 
 
4. de aarde wordt vervuld 
door kinderen van licht 
en onze oude schuld 
bedekt voor zijn gezicht. 
 
5. De aarde wordt vervuld 
van groene overvloed - 
Jeruzalem onthult 
een wereld, gaaf en goed. 
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6. De aarde wordt vervuld: 
Gods liefde uitgestort - 
zie hoe uit zijn geduld 
de hof herboren wordt. 
 

Jesaja 41: 10 
 

10 Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je 
sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.  
 

Kindermoment 
 

Marcel en Lydia Zimmer/ Elly Zuiderveld (Bijbelbasics) - 
God heeft iets nieuws bedacht 
 

God heeft iets nieuws bedacht,  
hij heeft het zelf verzonnen. 
Heb je het niet gemerkt?  
Het is allang begonnen. 

 
2. Dag Maria wees niet bang, 
God stuurt jou een bericht. 
Jij wordt de moeder van zijn zoon, 
De drager van het licht, 
Zijn naam zal daarom Jezus zijn, 
Hij die de mensen redt. 
Al heel gauw zul je zwanger zijn net als Elisabeth. 
 

God heeft iets nieuws bedacht,  
hij heeft het zelf verzonnen. 
Heb je het niet gemerkt?  
Het is allang begonnen. 

 
3. Dag Maria, wat een eer, kom binnen, welkom hier.  
Het kindje in mijn buik springt op en trappelt van plezier.  
Elisabeth ik ben zo blij, God is in ons aan het werk.  
Gewone mensen maakt hij rijk, de zwakke maakt hij sterk. 
 

God heeft iets nieuws bedacht,  
hij heeft het zelf verzonnen. 
Heb je het niet gemerkt?  
Het is allang begonnen. 
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Gebed 
 

Openbaring 13: 1-14: 1 
 

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?' 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor 
grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het 
opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de 
hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen 
overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen 
van elke stam en taal. 8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest 
aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in 
het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. 9 Wie oren 
heeft, moet horen. 10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in 
gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door 
het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de 
heiligen. 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had 
twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van 
het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en 
alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke 
verwonding genezen was, te aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende 
tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel 
neerdalen op de aarde. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te 
misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon 
verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks 
zijn steekwond toch leefde. 15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te 
blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen 
dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16 Verder liet 
het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken 
zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat 
teken - dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam - 
konden iets kopen of verkopen. 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder 
die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee 



5 

aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig. 14.1 Toen zag ik dit: het lam 
stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen 
die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.  
 

Hemelhoog 25  Mijn toevlucht 
 

1 De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
2 In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 

 
3 Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 

 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
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Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 

Verkondiging  “Een teken van het einde” 
 

Hemelhoog 637  Hou me dichtbij U 
 

Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij terug naar U. 
 

U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 300: 1, 5, 6 Eens als de bazuinen klinken  
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
5. Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
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gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 
6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 

Zegen 
 

Collecte 
 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Jeugd in Eigen Wijk en de 
diaconiecollecte is bestemd voor diaconaal 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. Kerk en Beheer 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 
12 december 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. J. Rumpt Nunspeet, 3e 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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