
Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

Hoopvol 
ontmoeten 

Nieuwjaarsdienst Livestream          2 Januari 2022 
Ds. J. Haeck, Zeist                         10 uur 
Thema: ‘Mijn hulp is van de Here’ 
Schriftlezing: Psalm 46, 1 Timotheüs 1: 1-2, 12-17 (HSV)  

Orangist: Maarten Noordam 
Zang: Annette Hulsebosch & Margreet Dijkstra 

1

 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 399: 1, 6  Wij loven U, o God belijden U als Heer 
 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 
6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 

Votum, Groet 
 

Psalm 48: 15 
 
15Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Hij zal ons leiden tot de dood 
toe. 
 

Psalm 145: 1, 4  O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal 
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
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4. Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Gezang 476: 1, 5  Eeuwig Woord, U willen wij bezingen 
 

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuel! 
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 
Heilige Geest 
 

Psalm 46 
 
1Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2God is ons 
een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 
benauwdheden. 3Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde 
van en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. 
4Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar 
onstuimigheid. 5De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het 
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heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. 6God is in haar midden, zij zal niet 
wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
7De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: 
de aarde smolt weg. 8De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. 9Kom, zie de daden van 
de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; 10Die de oorlogen doet 
ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken 
slaat, de wagens met vuur verbrandt. 11Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik 
zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de 
aarde. 12De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor 
ons een veilige vesting. 
 

1 Timotheüs 1: 1-2, 12-17 
 
1Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, 
onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop, 2aan 
Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, 
barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze 
Heere. 
 
12En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze 
Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de 
bediening, 13mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een 
verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid 
gedaan heb, in ongeloof. 14De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig 
geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15Dit is een 
betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld 
gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16Maar 
daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de 
voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor 
hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 17De Koning nu der 
eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en 
heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 

Evangelische Liedbundel 174  Leid vriend’lijk Licht 
 

1. Leid vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht, 
leid Gij mij voort! 
'k Ben ver van huis en donker is de nacht, 
leid Gij mij voort! 
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, 
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licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. 
 
2. Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: 
'Leid Gij mij voort!' 
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: 
leid Gij mij voort! 
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet 
mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet. 
 
3. Schenk mij uw zegen, toon m'uw wondermacht, 
en leid mij voort 
langs 't smalle pad, tot in de donk're nacht 
de morgen gloort. 
Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht, 
die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht. 
 

Verkondiging:  1 Timotheüs 1: 17 
 
17De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze 
God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 

Gezang 379: 1, 2, 6  O mijn ziele, looft den Here 
 

1. O mijn ziele, looft den Here, 
die het aangename licht 
over ons doet wederkeren 
en zijn wondren voor 't gezicht. 
Wondren die met één accoord 
van hun oorsprong ons doen horen, 
zijnde 't albevattend woord, 
Jezus, 's hemels eerstgeboren. 
 
2. Jezus, morgenster in 't dagen, 
zon des levens, eeuwig licht, 
glans van 's Vaders welbehagen, 
zaligmakend aangezicht, 
weest Gij onzer zielen dag 
in het oog der vaste hope, 
dat zij in 't gelove mag 
dezen levensdag doorlopen. 
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6. Weest Gij daaglijks onze spijze, 
God in Jezus eeuwig goed, 
dat wij toch met alle wijze 
eten van uw vlees en bloed, 
en ons harte zo gelooft, 
dat wij eeuwig niet en sterven, 
schoon de dood dit leven rooft, 
maar een beter leven erven. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Stil gebed 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Gezang 110  Het Lam, voor ons op aard’ geslacht 
 

1. Het Lam, voor ons op aard' geslacht, 
is eeuwig waard te ontvangen 
de wijsheid, rijkdom, eer en kracht 
en dankbre lofgezangen! 
 
2. Hij, die als Hogepriester leeft, 
en met zijn Geest ons zegent, 
Hij is 't, die moed en sterkte geeft, 
wat kwaad ons ook bejegent. 
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3. Die in ons oog de moeite leest, 
toont ons zijn medelijden; 
Hij is, als wij, verzocht geweest 
en sterkt ons, als wij strijden. 
 
4. Hij komt en draagt de gloriekroon; 
God toont zijn welgevallen 
en geeft aan Hem, als Mensenzoon 
het oordeel over allen. 
 

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 
 


