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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 118: 1, 5, 9  Laat ieder 's Heren goedheid prijzen 
 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 

Bemoediging en Groet 
 

Tijd voor persoonlijk gebed 
 

Johannes de Heer 89  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 
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1. Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 
 
2. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam! 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Evangelische Liedbundel 468  Sta eens even op 
 

Sta 's even op als je Jezus liefhebt, 
sta eens even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt, 
klap eens in je hand, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt, 
draai eens even rond, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
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Spring eens in de lucht, als je Jezus liefhebt, 
spring eens in de lucht, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt, 
geef elkaar de hand, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Sta eens op je stoel, als je Jezus liefhebt, 
sta eens op je stoel, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Swing eens lekker uit, als je Jezus liefhebt, 
swing eens lekker uit, als je van hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Ga eens even zitten, als je Jezus liefhebt, 
ga eens even zitten, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 

Mattheüs 6: 1-13, 16-18 
 

1 Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, 
alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je 
niet. 2 Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de 
huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te 
worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3 Maar als je 
aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 
4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen. 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de 
huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, 
zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 
6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je 
Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen 
zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden 
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verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie 
nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9 Bid daarom als volgt: Onze 
Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het 
brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, 
want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik 
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was 
dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het 
vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het 
verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Verkondiging   
 

Opwekking 520  Wees mijn verlangen 
 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
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Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 670  Op Hem rust mijn geloof 
 

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond uit de dood! 
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer. 
Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn  
in Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U. 
 
Verbonden als uw volk, verenigd in uw naam; 
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. 
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid 
en raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan. 
Laten we opstaan vol van Gods liefde, 
laat ons op weg gaan naar mensen in nood. 
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld, 
dat ieder wordt gered die Hem gelooft. 
 
En worden wij beproefd, help ons om in ons land  
te strijden voor gerechtigheid en eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, 
als wij de wedloop gaan; 
ons leven is gekruisigd met de Heer! 
Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; 
wie kan bestrijden dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke tijden: 
'Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!' 
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En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,  
de heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer,aanbiddend voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en taal. 
Wat een bevrijding, machtige tijding:  
de Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!  
Wat een vervulling voor heel de schepping  
van al wat is beloofd door Jezus' komst! 
 
Wat een bevrijding, machtige tijding:  
de Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!  
Wat een vervulling voor heel de schepping  
van al wat is beloofd door Jezus' komst! 
 

Zegen 
 

Gezang 257  Halleluja, eeuwig dank en ere 
 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 

Collecte 
 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Jeugd in Eigen Wijk 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 
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Volgende dienst 
13 februari 2022, kerkdienst: 10:00 uur: ds. Menno Zandbergen, bevestiging van 
ambtsdragers 
 
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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