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Schrijvers voor Gerechtigheid  Kijken met Uw ogen 
 

Kijken met uw ogen 
U bent de Heer. U houdt de hemel in Uw hand. 
Alle eer aan onze God. 
U bent de Heer die sterren aan de hemel hangt. 
Alle eer aan onze God. 
U maakt het land, het water van de oceaan. 
Alle eer aan onze God. 
Ga aan de kant, want onze Maker komt eraan. 
Alle eer aan onze God. 
En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. 
 

Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. 
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien 
Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. 
Laat me leven zoals u. 

 
U bent de Heer. Uw daden tonen wie U bent. 
Alle eer aan onze God. 
U bent de Heer die al onze talenten kent. 
Alle eer aan onze God. 
U geeft ons kracht. U laat ons doen wat U ons zegt. 
Alle eer aan onze God. 
U heeft uw werk in handen van de mens gelegd. 
Alle eer aan onze God. 
En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. (2x) 
 

Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. 
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien. 
Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. 
Laat me leven zoals u. 
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Wij zijn van u. Wij doen wat U van ons verwacht. 
Wij dienen U en daarom gaan we aan de slag. 
U maakt ons sterk om zwakke mensen bij te staan. 
Wij zijn uw kerk. Wij doen wat U hebt voorgedaan. 

 
Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien. 
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien. 
Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. 
Laat me leven zoals u. 

 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 622  Groot is de Heer 
 

Groot is de Heer God Almachtig.  
Groot is de hoogste Heer.  
De zoom van zijn kleed vult de tempel;  
en wij roepen: 'Heilig Heer'!  
 
Glorie aan de Zoon van God.  
Glorie aan de Heer,  
Koning en Heer.  
 
Open de poort, effent de baan  
zodat de Koning binnen kan gaan.  
En voor eeuwig is Hij God!  
 
Heilig is de Heer God Almachtig.  
Heilig is de hoogste Heer.  
Laat heel de aard' voor Hem buigen  
en Hem kronen aller Heer!  
 
Glorie aan de Zoon van God.  
Glorie aan de Heer,  
Koning en Heer.  
 
Open de poort, effent de baan  
zodat de Koning binnen kan gaan.  
En voor eeuwig is Hij God!  
 
Glorie aan de Zoon van God.  
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Glorie aan de Heer,   
Koning en Heer.  
aan de Heer,   ) 
Koning en Heer.   ) 2x 
 
Open de poort, effent de baan   ) 
zodat de Koning binnen kan gaan.   ) 2x 
En voor eeuwig is Hij God!   ) 
En voor eeuwig is Hij God!    
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Psalm 133: 1, 3  Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ‘t dat 
 

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Een liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 

Gebed 
 

Leefregel 
 

Kindermoment 
 
Exodus 12:21-31, 37-42   
De Israëlieten worden door  
God bevrijd uit Egypte. 
 

 

Hemelhoog 61  De Here zegent jou 
 

1. de Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
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Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
2. de Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 

Gebed 
 

Genesis 37: 1-20 
 

1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 
2 Dit is de geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 
zeventien jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en 
geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes 
die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan hun vader door. 3 Omdat 
Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn 
andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in 
allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. 
Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor 
hem af. 5 Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers 
vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. 6 'Moeten jullie nu eens 
horen wat ik heb gedroomd,' zei hij. 7 'We waren op het land schoven aan het 
binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie 
schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.' 8 Zijn broers 
zeiden: 'Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?' 
Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer 
haten. 9 Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. 'Ik heb 
alweer een droom gehad,' zei hij. 'Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich 
voor mij neer.' 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn 
vader hem terecht: 'Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je 
broers ons soms voor jou komen neerbuigen?' 11 De broers konden Jozef wel 
vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. 12 Toen 
Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudden van hun vader bij 
Sichem te laten grazen, 13 zei Israël tegen Jozef: 'Zoals je weet zijn je broers het 
vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.' 'Goed,' zei Jozef, 14 en 
Jakob vervolgde: 'Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee 
staat, en breng mij dan verslag uit.' Zo stuurde Jakob hem vanuit de 
Hebronvallei naar Sichem. 15 Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij 
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iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16 'Ik ben op zoek naar mijn broers,' 
antwoordde hij. 'Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?' 17 'Ze 
zijn hier niet meer,' zei de ander, 'ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan 
wilden.' Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan. 18 Zijn broers 
zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan 
beraamd om hem te doden. 19 'Kijk daar eens,' zeiden ze tegen elkaar, 'daar 
komt die meesterdromer aan. 20 Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden 
en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier 
is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.'  
 

Hemelhoog 47  Familie 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

Verkondiging  “Zoeken en gevonden worden”  
 

Gezang 440  Ik heb de vaste grond gevonden 
 

1. Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
 
2. Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
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die Hem het hart gebroken heeft. 
 
3. O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor alltijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
 
4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 336  Groot is uw trouw, o Heer 
 

1 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. 

 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
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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. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

Zegen 
 

Collectes 
 

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 Kerkrentmeester 
 
 

 
Volgende dienst 
13 Maart 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds M.J. Zandbergen, bevestiging van Ambtsdrager 
 
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) 

about:blank
about:blank


8 

 
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 
 

about:blank

