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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 123  Groot is uw trouw, o Heer 
 

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. 

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

 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Opwekking 277  Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid 
 

Gebod van God 
 

Opwekking 222: 1, 4  Doorgrond mijn hart 
 

1. Doorgrond mijn hart, 
en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m'en zie wat  
niet is tot uw eer. 
Is soms de weg, 
die 'k ga niet goed voor mij? 
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, 
maak mij vrij! 
 
4. O, heil'ge Geest, 
kom tot uw heerschappij, 
schenk een herleving  
en begin bij mij. 
Zegen uw volk, 
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maak 't als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus' komst 
in heerlijkheid. 
 

Gebed  
 

Kindermoment 
 

Genesis 11: 1-9  Toren van Babel 
 
 

 

Kids opwekking 329  Zo is dat! 
 

Aan het eind van elk gebed 
zeg je altijd amen: 
diegene die gebeden heeft, 
maar ook wel eens samen. 
Je staat er nooit bij stil, 
het is zoals het hoort. 
Maar wat betekent nu 
dat ene kleine woord? 
 

Amen, amen: zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: zo is dat! 

 
Eigenlijk is het net zoiets 
als een uitroepteken; 
die geeft woorden extra kracht. 
Daarmee vergeleken, 
snap je nu misschien 
iets meer hoe het zit 
met dat laatste woord, 
wanneer je weer bidt. 
 

Amen, amen: zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: zo is dat! 

 
Amen, amen: zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: zo is dat! 

 
Als je dan gebeden hebt, 
eerlijk en oprecht, 
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laat je zien dat jij het meent 
wanneer je dit zegt: 
 

Amen, amen: zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: zo is dat! 
 
Amen, amen: zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: zo is dat! 

 
Zo is dat! Zo is dat! 
 

Psalm 73 
 

1 Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart! 
2 Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, 
3 want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad 
doen. 4 Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goedgevuld, 
5 aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. 
6 Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel, 
7 hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart. 8 Ze spotten, 
spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels, 9 ze zetten een mond op tot 
aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. 10 Daarom lopen de 
mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water 11 en zeggen: 'Hoe 
zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord?' 12 Zo zijn de 
goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich, onverstoorbaar. 13 Ja, vergeefs 
hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld! 14 Want ik 
werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke morgen weer. 15 Maar zou ik 
spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen! 16 Dus bleef ik nadenken, 
ik wilde weten waarom - het was een vraag die mij kwelde, 17 tot ik Gods 
heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. 18 Ja, u zet hen op 
een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. 19 In een oogwenk is het 
met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking. 20 Ze zijn als 
een nachtmerrie na het ontwaken, Heer, bij het opstaan verjaagt u ze als 
beelden uit een droom. 21 Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, 
22 dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. 23 Maar nu weet ik mij 
altijd bij u, u houdt mij aan de hand 24 en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt 
u mij weg, met eer bekleed. 25 Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik 
geen ander op aarde. 26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots 
van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. 27 Wie ver van u blijven, 
komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u. 28 Bij God te zijn is mijn enig 
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verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik 
verhalen.  
 

Psalm 73: 1, 6  Ja, God is goed voor Israël 
 

1. Ja, God is goed voor Israël, 
is waarlijk goed, ik weet het wel, 
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 
Maar ik was bijna uitgegleden. 
Mijn afgunst groeide met de dag, 
daar ik der bozen voorspoed zag, 
hoe moeiteloos hun leven is, 
zo zonder kwelling en gemis. 
 
6. Toen 'k dat in wanhoop overwoog, 
toen werd het donker voor mijn oog, 
ik tastte rond als in den blinde 
om van uw recht het spoor te vinden. 
Totdat ik in de tempel ging, 
uw heil'ge stilte mij ontving, 
toen heb ik pas het lot verstaan 
van wie hun weg ten einde gaan. 
 

Verkondiging  
 

Psalm 73: 9, 10, 11  Nu blijf ik bij U voor altijd 
 

9. Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
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toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
11. Want allen die U verre staan, 
zij zullen eens te gronde gaan. 
Gij stort hen neer in de ellende, 
die zich in ontrouw van U wenden. 
Maar 't is mijn ziel en zaligheid 
te zijn bij God, die zelf mij leidt. 
'k Vertrouw op Hem geheel en al, 
den Heer, wiens werk ik roemen zal. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 136  Abba Vader 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit  
koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Zegen 
 

Collecte 
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De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Kerk en Beheer 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 Kerkvoogdij 
 
Volgende dienst 
6 Februari2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. G. De Ruiter 
 
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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