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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 479: 1  Aan U behoort, o Heer der  
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Kindermoment 
 

Genesis 4: 1-16  Kaïn en Abel  
 
 

 

Hemelhoog 705  Kinderen van de Vader 
 

1 Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
2 Wij willen samen delen met kinderen klein en groot 
En net als Jezus geven aan anderen in nood 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
3 Wij willen samen leven als vrienden verder gaan 
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
4 Wij willen samen spelen in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 
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Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 

Instelling Heilig Avondmaal 
 

Gebed om verlichting met de Geest 
 

Genesis 14: 17-15: 1 
 

17 Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen 
terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de 
Koningsvallei. 18 En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn 
brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, 19 en 
sprak een zegen over Abram uit: 'Gezegend zij Abram door God, de 
Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. 20 Gezegend zij God, de 
Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.' Abram gaf aan Melchisedek een 
tiende van wat hij had heroverd. 21 De koning van Sodom verzocht Abram hem 
de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abram houden. 22 Maar 
Abram antwoordde hem: 'Ik zweer bij de HEER, bij God, de Allerhoogste, de 
schepper van hemel en aarde, 23 dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat 
uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen: "Ik 
ben het die Abram rijk heeft gemaakt." 24 Ik vraag alleen een vergoeding voor 
wat mijn dienaren hebben verbruikt, en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die 
zich bij mij hebben aangesloten; laat hen nemen wat hun toekomt.' 15:1 Enige 
tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: 
ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.'  
 

Hebreeën 7: 1-4 
 

1 Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste 
God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de 
koningen, en zegende hem, 2 waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. 
Zijn naam betekent 'koning van de gerechtigheid', en verder is hij ook koning 
van Salem, dat is 'koning van de vrede'. 3 Hij heeft geen vader of moeder, geen 
stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God - hij is 
priester voor altijd. 4 Geef u rekenschap van zijn grootheid: Abraham, de 
aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt.  
 

Hemelhoog 219: 1, 3  Een grote hogepriester 
 

1. Een grote hogepriester, 
de hemel doorgegaan, 
is voor de troon gaan staan en 
offert al zijn liefde. 



3 

Hij heeft zichzelf gegeven, 
Hij plengt zijn eigen bloed; 
gelooft het vast, houdt moed: 
zijn dood belooft u leven! 
 
3. Laat ons dan zeer vrijmoedig 
de weg gaan tot de troon 
God is in Hem, de Zoon, 
genadig en lankmoedig: 
Alwie zijn hulp verlangen 
zullen te Zijner tijd, 
daar Hij als priester pleit, 
barmhartigheid ontvangen. 
 

Verkondiging  “Geven en ontvangen” 
 

Hemelhoog 517  Aan uw tafel 
 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 

Avondmaalsformulier 
 

Gebed 
 

Delen van brood 
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Delen van wijn 
 

Jesaja 41: 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.  
 

Sela  Mag ik jou tot zegen zijn 
 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk. 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
 
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 44: 1  Grote God, Wij loven U 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
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en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 

….door een huidziekte onrein….. 
In het Nederlands Dagblad schreef Henno Couprie Directeur Leprazending afgelopen maand 
over lepra in de bijbel, aan de hand van het verhaal van Shabnam: 
Koning Willem-Alexander ontving afgelopen maand het eerste exemplaar van de nieuwe 
Bijbelvertaling voor de 21ste eeuw, de NBV21. Als u daarin leest, ontdekt u een 
opmerkelijke wijzigingen ten opzichte van de NBV van 15 jaar geleden. Daarin gebruikten de 
vertalers het – destijds nieuw geïntroduceerde – woord ‘huidvraat’. Nu is dat vervangen 
door ‘een huidziekte die onrein maakt’. Zo’n feitelijke beschrijving is misschien onwennig, 
maar wel een verbetering. De leprazending heeft bij de vertalers gepleit voor aanpassing 
van het woord ‘huidvraat’ omdat het onnodig afschuw wekt. Zo’n woord kan de angst en 
afschuw voor mensen met lepra versterken. Maar hoe we de ziekte ook noemen; 
melaatsheid, lepra, huidvraat, ziekte die onrein maakt, en welke Bijbelvertaling u ook leest, 
waar het werkelijk om gaat en wat mij in elke vertaling raakt is: hoe Jezus hiermee omgaat. 
Hij is niet angstig. Hij wijst niet af. Hij is vanuit Zijn hart met ontferming bewogen. Er kwam 
iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, 
terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, 
stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn 
ziekte en hij was rein. Marcus 1 vers 40 in NBV21. Jezus ziet de man, Hij komt in actie, raakt 
hem aan, geneest en reinigt hem. Het is hartverwarmend dat mensen vanuit Nederland hun 
handen uitstrekken naar de meest kwetsbaren, naar mensen met lepra. Door uw steun 
worden velen gezien, aangeraakt, genezen en weer aanvaard. Zo mogen we samen 
voortzetten wat Jezus begon. 

 

Samen verslaan we lepra voorgoed. Shabnam - Leprazending 
 

U kunt uw collecte overmaken op de bankrekening van de diaconie 
NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Lepra, of onderstaande QR code te 
gebruiken. De diaconie verdubbelt de collecte tot maximaal €2500,=  
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.) 

 
Volgende dienst 
23 Januari 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
Kidspraise 
23 Januari, om 16:00 uur 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  

https://www.leprazending.nl/shabnam#verhaal
about:blank
about:blank
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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 
 

about:blank

