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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 105: 1, 2, 3  Looft God den HEER, en laat ons blijde 
 

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
2. Vraagt naar des Heren grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 433  Stil, mijn ziel wees stil 
 

1. Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
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God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
2. Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
3. Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 

Kindermoment 
 

Genesis 6: 9-9:17  Noach  
 
 

 



3 

Hemelhoog 55  Ken je dit verhaal 
 

1. God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen 
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen 
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen 
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen 
 

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal. 

 
2. De ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen 
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen 
toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen 
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen 
 

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal. 

 
3. De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven 
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven 
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen 
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen 
 

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal. 

 
4. De aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien 
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien 
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen 
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren 
 

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal. 
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5. toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren 
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren 
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen 
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen 
 

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal? 
Lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal. (2x) 

 

Post-crisis tijdperk – Als je helemaal opnieuw zou mogen beginnen? 
 

Gezang 479: 1, 3, 4  Aan behoort, o Heer der Heren 
 

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. 
 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

Psalm 1 
 

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van 
zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de 
wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een 
boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren 
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verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn 
als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht 
heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt 
de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.  
 

Hemelhoog 2  Welzalig de man die niet wandelt 
 

Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 

Gebed 
 

Lucas 18: 9-14 
 

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen 
minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 'Twee mensen gingen naar de 
tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar.  
11 De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet 
ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, 
en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag 
een tiende van al mijn inkomsten af." 13 De tollenaar echter bleef op een 
afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats 
daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." 14 Ik 
zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, 
maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar 
wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.'  
 

Gezang 463: 1, 4, 5  O Heer die onze Vader zijt 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
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met liefde zijn vervuld. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Verkondiging  “De paradox van vergeving” 
 

Lied  You Say 
 

I keep fighting voices in my mind  
that say I’m not enough 
Every single lie that tells me  
I will never measure up 
Am I more than just the sum  
of every high and every low? 
Remind me once again just who I am,  
because I need to know  
 
 
 

You say I am loved  
when I can’t feel a thing 
You say I am strong  
when I think I am weak 
You say I am held  
when I am falling short 
When I don’t belong,  
oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 

 

Ik blijf vechten tegen de stemmen in 
mijn hoofd 
die mij zeggen dat ik niet genoeg 
ben.  
Elke leugen die mij vertelt 
dat ik nooit zal voldoen. 
Ben ik meer dan de optelsom 
van elk hoogte- en dieptepunt? 
Herinner mij eraan wie ik ben.  
want ik moet dat weten. 
 

U zegt dat ik geliefd ben 
wanneer ik niets voel.  
U zegt dat ik sterk ben 
als ik meen zwak te zijn.  
U zegt dat ik vastgehouden 
wordt 
wanneer ik tekort schiet.  
Als ik er niet bij hoor 
dat zegt U dat ik van U ben.  
Ik geloof 
wat U van mij zegt.  
Ik geloof 
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The only thing that matters now  
is everything You think of me 
In You I find my worth,  
in You I find my identity, (ooh oh) 
 

You say I am loved  
when I can’t feel a thing 
You say I am strong  
when I think I am weak 
You say I am held  
when I am falling short 
When I don’t belong,  
oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 

 
 
 
Taking all I have  
and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God,  
and You'll have every victory,  
 

You say I am loved  
when I can’t feel a thing 
You say I am strong  
when I think I am weak 
You say I am held  
when I am falling short 
When I don’t belong,  
oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 

 
 
Oh I believe, yes I believe  
What You say of me  
Oh I believe  

Het enige wat er toe doet 
is alles wat U van mij vindt 
In U vind ik mijn waarde. 
in U vind ik mijn identiteit. 
 

U zegt dat ik geliefd ben 
wanneer ik niets voel.  
U zegt dat ik sterk ben 
als ik meen zwak te zijn.  
U zegt dat ik vastgehouden 
wordt 
wanneer ik tekort schiet.  
Als ik er niet bij hoor 
dat zegt U dat ik van U ben.  
Ik geloof 
wat U van mij zegt.  
Ik geloof 

 
 
Ik neem alles wat ik heb 
en leg het aan Uw voeten.  
U krijgt al mijn falen.  
U krijgt al mijn overwinningen 
 

U zegt dat ik geliefd ben 
wanneer ik niets voel.  
U zegt dat ik sterk ben 
als ik meen zwak te zijn.  
U zegt dat ik vastgehouden 
wordt 
wanneer ik tekort schiet.  
Als ik er niet bij hoor 
dat zegt U dat ik van U ben.  
Ik geloof 
wat U van mij zegt.  
Ik geloof 

 
Ik geloof, ja, ik geloof.  
wat U van mij zegt 
Ik geloof.  
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Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 44  Dankt dankt nu allen 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, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 

ZWO collecte, Kerk in, van en voor het dorp  
 

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor 
de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met 
een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals 
in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken 
of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon, 
nodigt uit tot verstilling. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk 
het missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage 
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over op NL73 RABO 0380 1440 69 t.n.v. ZWO van Hervormde Gemeente 
Aalsmeer o.v.v. Missionair Werk of onderstaande QR code te gebruiken.  
De QR code kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet via de 
QR scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.) 
 
 

 
Vanmiddag 
Kidspraise met Marcel en Lyda Zimmer 
Om 16: 00 uur via de livestream Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
 
Volgende dienst 
30 Januari 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Dhr. P. Mostert, Hendrik Ido Ambacht 
 
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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