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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 434: 2, 4, 5  Loof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven 
 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Kindermoment 
 

Genesis 3:1-13, 20-24:  Adam en Eva eten van de boom van goed en 
kwaad.  

 

Hemelhoog 89  Een wijs man bouwde zij huis op de rots 
 

1. Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
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Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
 
2. Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 
 
3. Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer 
en ‘t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 
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Gebed 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 367: 1, 2  Wij blijven geloven 
 

1. Wij blijven geloven, dat onder miljoenen 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich zijn heil 
en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
2. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd; 
nog steeds kan vertroosten, 
verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 

Genesis 12: 1-8 
 

1 De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook 
je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een 
groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen 
zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' 4 Abram ging uit 
Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig 
jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle 
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan 
hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren 
aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In 
die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER 
verscheen aan Abram en zei: 'Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.' 
Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem 
verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van 
Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent 
op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.  
 

Gezang 3: 1, 2  Uit Oer is hij getogen 
 

1. Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in 't land van Kanaän, 
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om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
 
2. Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
 

Verkondiging  “Opnieuw beginnen” 
 

Lied  Thank You  
 

1. So many times 
You reached out to me 
but I turned my back 
and I didn’t think You 
had what I need 
Now You’re everything 
You’re everything to me 
I can’t be without You, God 
You’re everything  
 
And I want to say: Thank You 
I was lost and You found me 
I was dead inside 
and you breathed into me  
and you brought these bones to live 
I want to say thank you 
Thank you for saving me 
Thank you for loving me 
unconditionally God 
 
 
2. You stood with open arms,  
but I ran away 

1. Zo veel keren 
hebt U mij opgezocht 
maar ik draaide U mijn rug toe 
want ik dacht dat U niet 
had wat ik nodig heb.  
Maar nu bent U alles 
U bent alles voor mij 
Ik kan niet zonder U, God.  
U bent alles 
 
En ik wil mijn dank uitspreken 
Ik was verloren en U hebt mij 
gevonden 
Ik was dood vanbinnen 
en U blies Uw adem in mij 
en U bracht deze botten tot leven 
Ik wil mijn dank uitspreken 
Dank, dat U mij gered hebt.  
Dank, dat U onvoorwaardelijk van mij 
houdt, God.  
 
2. U stond met open armen 
maar ik rende weg 
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'Cause I was scared of the pain  
that came with trust 
But I came running back,  
into Your embrace 
Because I knew You'd still be there  
You'd never leave me, God 
 
 
© And I want to say: Thank You 
I was lost and You found me 
I was dead inside 
and you breathed into me  
and you brought these bones to live 
I want to say thank you 
Thank you for saving me 
Thank you for loving me 
unconditionally God 
 
 
(B) I don't deserve You, God 
I dont deserve You, God 
But You keep on loving me, anyway 
Oh You'd never stop me loving me, 
God 
 
© And I want to say: Thank You 
I was lost and You found me 
I was dead inside 
and you breathed into me  
and you brought these bones to live 
I want to say thank you 
Thank you for saving me 
Thank you for loving me 
unconditionally God 
 

Want ik was bang voor de pijn 
die met vertrouwen komt 
Maar ik kwam terugrennen 
in Uw omarming 
Omdat ik wist dat U er nog steeds 
zou zijn 
U zou mij nooit verlaten, God.  
 
© En ik wil mijn dank uitspreken 
Ik was verloren en U hebt mij 
gevonden 
Ik was dood vanbinnen 
en U blies Uw adem in mij 
en U bracht deze botten tot leven 
Ik wil mijn dank uitspreken 
Dank, dat U mij gered hebt.  
Dank, dat U onvoorwaardelijk van mij 
houdt, God.  
 
(B) Ik verdien U niet, God.  
Ik verdien U niet, God.  
Maar U blijft toch van mij houden  
U zult nooit ophouden om mij lief te 
hebben, God.  
 
© En ik wil mijn dank uitspreken 
Ik was verloren en U hebt mij 
gevonden 
Ik was dood vanbinnen 
en U blies Uw adem in mij 
en U bracht deze botten tot leven 
Ik wil mijn dank uitspreken 
Dank, dat U mij gered hebt.  
Dank, dat U onvoorwaardelijk van mij 
houdt, God.

 

 
Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 545  Onze Vader 
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Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
 

Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 

Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 

Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

 
Amen. Amen. 
 

Gezang 477  Geest van hierboven, leer ons geloven 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
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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) 
 
 
Volgende dienst 
16 Januari 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Heilig Avondmaal 
 
Kidspraise 
23 Januari, om 16:00 uur 
Of beleefd het geheel via de livestream, zie onderstaande link 
 
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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