
Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

Hoopvol 
ontmoeten 

Kerkdienst                     20 Februari 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                      10 uur 
Schriftlezing: Psalm 75, Romeinen 12: 1-2 (NBV)  
Thema: “Waarom een Kerkdienst?  
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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 782  Geloofd zij de Heer 
 

Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer.  
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
 

Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 

 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
 
Ik heb U lief, Heer, mijn sterkte, 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. 
God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen. 
Mijn schild, mijn burcht, kracht die mij redt. 
Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart.  
 

Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 

 
U bent het schild, dat mij redt. 
Uw rechterhand is mij tot steun. 
Uw Woord maakt mij sterk, U baant de weg 
voor mijn voet, ik wankel niet. 
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Ik roep, ik roep, ik roep, 
ik roep met heel mijn hart. 
 

Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 

 
In mijn nood riep ik tot de Heer. 
Ik schreeuwde naar God om hulp. 
En Hij hoorde mijn stem, 
mijn roepen bereikte Hem. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
 

Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Geloofd zij de Heer. Geloofd zij de Heer. 
Want ik ben van mijn vijanden verlost. 

 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Gezang 444:  Grote God, wij loven U 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
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laat ons niet verloren gaan. 
 

Gebed 
 

Leefregel    Romeinen 12: 9-11  
 

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 
toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en 
acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar 
laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 
 

Hemelhoog 38  Mijn hulp is van U, Heer 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 

Kindermoment 
 
Marcus 1: 21-28  Jezus jaagt een kwade geest weg 

 
 

 

Opwekking 4 Hemelhoog 377  Zie ik sta aan de deur en ik klop 
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Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 

 
1 Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar 't is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 
 

Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 

 

Gebed 
 

Psalm 75 
 

1 Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Een psalm van Asaf, een lied. 
2 Wij loven, God, wij loven u, uw naam is ons nabij, uw wonderen gaan van 
mond tot mond. 3 'Ja, ik bepaal of de tijd is gekomen, ik zal oordelen naar recht 
en wet. 4 Al beeft de aarde met haar bewoners, ik heb haar op zuilen vastgezet. 
5 Tot de hoogmoedigen zeg ik: Wees niet hoogmoedig, tot de trotse zondaars: 
Verhef je niet, 6 verhef je niet tegen de hemel, spreek niet op hoge toon.' 7 Niet 
uit het oosten, niet uit het westen, niet uit de woestijn komt verheffing, 8 het is 
God die rechtspreekt en de een vernedert, de ander verheft. 9 In zijn hand 
houdt de HEER een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid, hij schenkt 
hem uit aan de zondaars op aarde, zelfs de droesem moeten zij drinken. 10 Ik 
wil er altijd over spreken, erover zingen voor de God van Jakob: 11 'De trots van 
de zondaar zal ik breken, de rechtvaardige zal worden verheven.'  
 

Psalm 105: 1, 2  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. 



5 

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. 
 

Romeinen 12: 1-2 
 

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om 
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want 
dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat 
God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.  
 

Evangelische Liedbundel 313: 1, 2  Heer, ik geef me aan U volkomen 
 

1. Heer, ik geef me aan U volkomen, 
'k leg mijn al hier voor U neer, 
opdat Gij in mij zoudt wonen 
met uw Geest o Heer! 
Al de liefde van mijn harte 
zij U voortaan toegewijd! 
'k Vrees geen moeite meer of smarte, 
daar Gij met mij zijt. 
 

Glorie, glorie, Halleluja! 
'k Leg mijn al aan Jezus' voet, 
en nu is mijn heil volkomen, 
door het dierbaar bloed. 

 
2. Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, 
neem hem aan nu voor altijd; 
dat niets kwaads hem immer weder 
van de uwe scheid'! 
Heer, tot U breng ik mijn leven, 
hoor nu mijn geloften aan; 
'k heb mijn al aan U gegeven, 
neem het, Heiland, aan. 
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Glorie, glorie, Halleluja! 
'k Leg mijn al aan Jezus' voet, 
en nu is mijn heil volkomen, 
door het dierbaar bloed. 

 

Verkondiging  “Waarom een Kerkdienst?  
Wat doen we in de een kerkdienst? Waar draait het om?” 
 

Hemelhoog 627  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. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 216  Kroon Hem met gouden kroon 
 

Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
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Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

ZWO collecte 
 

De collecte van de week bestemd voor ZWO, voor IZB, vereniging voor zending in 
Nederland. IZB is  een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze 
staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun 
missionaire roeping. We mogen dan de leeftijd der ‘zeer sterken’ hebben bereikt (opgericht 
in 1935), we voelen ons jong en dynamisch.  
Wat doen ze  
U kent de IZB misschien van naam, maar wat ze precies doen… We praten u even bij. Om 
met de deur in huis te vallen: ze verlangen ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen 
en Hem met vreugde volgen.  
Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart 
voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons 
om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan.  
Dat is de rode draad in het werk van deze organisatie.  
Het werk is onderverdeeld in vier werktakken:  
IZB Focus (missionaire toerusting)  
IZB Impact (pioniersplekken en -projecten)  
IZB Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)  
IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)  
 
Mocht u meer willen weten over de organisatie neem dan een kijk op hun website 
www.izb.nl.  

http://www.izb.nl/focus
http://www.izb.nl/impact
http://www.izb.nl/dabar
http://www.izb.nl/areopagus
http://www.izb.nl/
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Mocht u na het lezen een gift aan haar willen overmaken dan kunt u dit doen op 
bankrekening  NL73RABO0380144069 t.n.v. de ZWO Hervormde Gemeente Aalsmeer.  
onder vermelding van IZB of gebruik de QR-code hieronder 

 
ZWO QR code 
 
 
 
 
 
 

 
Kerk en Beheer Collecte 
 
De collecte voor deze zondag is bestemd voor Kerk en beheer 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 

 
Kerkvoogdij QR code 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende dienst 
27 Februari 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
 
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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