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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 27: 1, 7  Mijn licht, mijn heil is Hij, Mijn God en HERE! 
 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Kindermoment 
 
Exodus 13:3-10   
 

Blijven denken aan de  
bevrijding uit Egypte 
 

 

Hemelhoog 430  Je hoeft niet bang te zijn. 
 

 



 

2 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 

Gebed  
 

Gezang 285  Geef vrede, Heer, geef vrede 
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
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opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 

Mattheüs 16: 13-25 
 

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 
'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' 14 Ze antwoordden: 'Sommigen 
zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de 
andere profeten.' 15 Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 16 'U 
bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. 
17 Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je 
niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de 
hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, 
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal 
je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde 
bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde 
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' 20 Daarop verbood hij de 
leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was. 21 Vanaf 
die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem 
moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de 
derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem ter zijde en 
begon hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet 
gebeuren!' 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, 
achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan 
wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.' 24 Toen zei Jezus tegen 
zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn 
kruis op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, 
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.  
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Gezang 294: 1, 4, 5  Laat komen, Heer, Uw rijk 
 

1 Laat komen, Heer, Uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
5 Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 

Verkondiging  “Onze hulp is van ….?” 
 

Gezang 446: 1, 2, 3  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 

Wat de bijbel zegt over het Ambt (formulier) 
 

Vragen en belofte 
 

Hemelhoog 420  Heer, wijs mij uw weg 
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Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft 
 

Bevestiging en zegen 
 

Opwekking 602: 1, 3  Vrede van God 
 

1. Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
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de vrede van God zij met jou. 
 
3. Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God.  
de vrede van God zij met jou. 
 

Voorganger:  
 

Gemeente van de Oosterkerk 
Dit is uw nieuw bevestigde ouderling.  
Belooft u haar te steunen in haar werk door uw medewerking 
en uw voorbeden? 
Wat is hierop uw aller antwoord? 

 

Gemeente :  
 

Ja, van harte 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Sela  Een toekomst vol van hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
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U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 

Zegen 
 

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 Kerkrentmeester 
 
 

 
Volgende dienst 
20 Maart 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. F. van Willegen, Almere 
 
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
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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

