
Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

Hoopvol 
ontmoeten 

Kerkdienst                       27 Maart 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                      10 uur 
Schriftlezing: Psalm 31, Lucas 23:44-47 (NBV)  
Thema: “Op de vlucht” 
Organist: Theo Griekspoor 
Muziekteam: Latreia 

1 

 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 62: 1  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 
Psalm 31: 1, 2  Op U vertrouw ik, HEER der Heren 
 

1. Op U vertrouw ik, Heer der Heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
2. Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 
snel mij te hulp, o God, 
maak niet uw knecht ten spot. 
De vijand dreigt en legt zijn lagen, 
wees mij dan, Gij geduchte, 
een burcht om in te vluchten. 
 

Leefregel:  Mattheüs 25: 35-39 
 
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven 
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, 
en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe." 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 
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"Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en 
u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u 
ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?"  
 

Gebed 
 

Psalm 31: 6, 7, 15  Ik wil mij, HEER, in U verblijden 
 

6. Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 
 
7. Doe mij genadig weer aanschouwen 
uw liefelijk gelaat,- 
ik ben ten einde raad. 
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 
Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 
 
15. Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Heer, 
hebt weggelegd voor hem, 
die acht slaat op uw stem. 
Gij zijt voor wie zich tot U keren 
een schuilplaats uit den hoge 
voor aller mensen ogen.  
 

Kindermoment 
 
Deuteronomium 8:7-18  
 
Het volk staat op het punt om  
het beloofde land binnen te gaan  

 
 

Hemelhoog 426  Ik ben veilig in Jezus’ armen 
 

Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
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Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is. 
 

Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 
Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest', 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 

 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 

Gebed  
 

Hemelhoog 433  Stil, mijn ziel, wees stil 
 

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. 
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. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
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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. 
 
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. 
 

Psalm 31  film 
 

1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij 
nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, 3 hoor mij, haast u mij te helpen, 
wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. 4 U 
bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw 
naam, 5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn 
toevlucht. 6 In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij. 7 Wie 
armzalige goden vereren - ik haat ze, ík vertrouw op de HEER. 8 Ik zal mij 
verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van 
mijn ziel, 9 u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de 
ruimte. 10 Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn 
gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen, 11 mijn leven 
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verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen, door eigen schuld slinken mijn 
krachten, tot op mijn botten teer ik weg. 12 Bij allen die mij belagen wek ik de 
lachlust, bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd, wie mij 
zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij. 13 Vergeten ben ik 
als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. 14 Ik hoor de 
mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden 
bijeen en smeden plannen om mij te doden. 15 Maar ik vertrouw op u, HEER, ik 
zeg: U bent mijn God, 16 in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit 
de greep van mijn vijanden en vervolgers. 17 Laat het licht van uw gelaat over 
mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar. 18 HEER, u roep ik aan, maak 
mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het 
dodenrijk. 19 Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol verachting 
rechtvaardige mensen beschuldigen. 20 Hoe groot is het geluk dat u hebt 
weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de 
wereld zal het zien. 21 U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de 
lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster 
van kwade tongen. 22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw, hij heeft een wonder 
voor mij verricht, hij ontzette mij als een belegerde stad. 23 In mijn angst had ik 
gezegd: 'Ik ben verbannen uit uw ogen,' maar u hebt mijn smeekbede gehoord 
toen ik u om hulp riep. 24 Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER 
behoedt de standvastigen, voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. 
25 Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.  
 

Lucas 23: 44-47 
 

44 Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon 
verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel 
van de tempel doormidden. 46 En Jezus riep met luide stem: 'Vader, in uw 
handen leg ik mijn geest.' Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 
47 De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 
'Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!'  
 

Aly Aleigha  Psalm 31  Father, into Thy, I commend my spirit 
 

Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 
Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 

 
In Thee, oh Lord, have I hoped 
Let me never be confounded; 

Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  

 
Op U, HEER, hoop ik.  
Laat mij nooit beschaamd staan 
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Deliver me in Thy justice 
Into Thy hands I commend my spirit.  
Thou hast redeemed me, oh Lord, 
God of truth 
 

Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 
Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 

 
I am become a reproach among my 
enemies,  
And very much to my neighbours 
And a fear to my acquaintance. 
They that saw me without fled from 
me 
I am forgotten as one dead from the 
heart 
I am become as a vessel that is 
destroyed 
 

Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 
Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 

 
But I have put my trust in Thee 
O Lord, I said: Thou art my God 
My lots are in Thy hands. Deliver me 
out of the hands of my enemies 
And from them that persecute me 
 
 

Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 
Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 

 
Make Thy face to shine upon Thy 
servant  

Bevrijd mij in Uw gerechtigheid. 
In Uw handen bevel ik mijn geest.  
U hebt mij bevrijd, o Heer, God van 
waarheid.  
 

Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  

 
Ik ben tot schande voor mijn vijanden 
En zeker ook bij mijn naasten 
En een angst voor mijn bekenden 
Degenen die mij buiten zagen, 
vluchtten van mij 
Ik ben vergeten als een dode, weg uit 
het hart 
Ik ben als gebroken aardewerk 
 

 
 
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  

 
Maar ik vertrouw op U 
O Heer, ik zei: U bent mijn God  
Mijn tijden zijn in Uw hand. Bevrijd 
mij 
uit de handen van mijn vijanden 
En van mijn vervolgers 
 

Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  

 
Laat Uw aangezicht over Uw dienaar 
lichten 
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Save me in Thy mercy 
Do ye manfully, and let your heart be 
strengthened 
All ye, that hope in the Lord 
 

Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 
Father, into Thy hands, I 
commend my spirit. 

Red mij in Uw barmhartigheid 
Wees sterk en laat uw hart 
versterken 
Allen die hopen op de Heer.  

 
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.  
Vader, in Uw handen beveel Ik 
mijn geest.

 

Nieuwe Psalm 142: 1, 2, 3, 4  Wanhopig schreeuw ik tot de HEER 
 

1. Wanhopig schreeuw ik tot de HEER; 
mijn zorgen werp ik voor Hem neer. 
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid; 
mijn klachten stort ik voor Hem uit. 
 
2. Toen ik geen kracht meer over had 
was U erbij, U kent mijn pad. 
Maar onderweg dreigt het gevaar: 
er ligt een valstrik voor me klaar. 
 
3. Vertwijfeld kijk ik om mij heen; 
maar niemand helpt, ik ben alleen – 
geen medemens die mij ziet staan, 
geen schuilplaats waar ik heen kan gaan. 
 
4. Ik roep tot U, ik blijf erbij: 
U bent het toevluchtsoord voor mij. 
HEER, alles wat ik heb, bent U. 
Zie mijn ellende, help mij nu. 
 

Verkondiging  “Op de vlucht” 
 

Hemelhoog 25  Mijn toevlucht 
 

1 De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
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2 In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 
3 Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe Liedboek 416  Ga met God, en Hij zal met je zijn 
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1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar , in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
Collecte voor deze zondag,  40 dagen tijd collecte, voor Missionair werk. 
 
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor 
gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In 
een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten 
tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, 
leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en 
het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde. Wilt u de Kliederkerk financieel steunen, 
zodat er nog meer mogelijk wordt en daardoor mensen en 
kinderen aangeraakt worden? 
Geef in de collecte of gebruik de hierbij afgedrukte QR-code. Ook overmaken via de bank is 
mogelijk op het bankreknr. van de diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer  
NL 95 RABO 0300 1205 16 
 
Vanmiddag 
27 Maart 2022, Kidspraise: 16:00 uur: Ds. Menno Zandbergen 
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Volgende dienst 
3 April 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
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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