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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 51  Adem om van U te zingen 
 

God, ik adem om van u te zingen. 
Alle dagen zing ik dank op dank. 
Groter bent u dan in duizend levens 
een mens bevatten kan. 
Wat u doet, gaat elke taal te boven, 
maar erover zwijgen wil ik niet. 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, 
uw goedheid met dit lied, dit lied. 
 

Hij vergeeft, hij vergeeft, 
veegt weg wat wij verkeerd doen. 
In zijn liefde blijft hij dichtbij, 
dicht bij al zijn mensen, dicht bij 
alles wat hij leven gaf. 

 
Al wat adem kreeg en levenskrachten 
dankt u dat het u als koning kent. 
Laten alle landen van de aarde 
beseffen wie u bent. 
En als iemand valt of door het leven 
krom gebogen wordt, dan helpt de HEER. 
Alle mensen die hem kennen, weten: 
God is er altijd weer, steeds weer. 
 

Wat hij doet, wat hij doet, 
toont ons zijn grote liefde. 
Roep hem, roep maar: hij zal er zijn, 
hij geeft antwoord, hij beschermt je. 
Pak zijn hand, dan val je niet. 
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Van zijn liefde zal ik blijven zingen, 
alle dagen zing ik hem mijn dank. 
God, ik adem om van u te zingen, 
ik zing mijn leven lang. 
 

Wat hij doet, wat hij doet, 
toont ons zijn grote liefde. 
Roep hem, roep maar: hij zal er zijn, 
hij geeft antwoord, hij beschermt je. 
Pak zijn hand, dan val je niet. 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Nieuwe Liedboek 536: 1, 2, 4  Alles wat over ons geschreven 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit heel leven dat geen leven is.  
 
2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.  
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 

Gebed om ontferming 
 

Gezang 184: 1, 2, 5  Met de boom des levens 
 

1. Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
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2. Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, 
weest met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 
 
5. Want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 

Kindermoment 
 

Exodus 14: 5-22   
 

De Israëlieten die door de  
Egyptenaren achtervolgd worden, 
Trekken veilig door de Rietzee 

 

Kids opwekking 139  Hij alleen 
 

De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 

Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 
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Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 
 

Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 

 

Gebed  
 

Johannes 12: 20-36 
 
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te 
aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze 
Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze 
naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit 
wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel 
vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in 
deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij 
dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal 
door de Vader geëerd worden. 27 Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik 
zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist 
gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem 
uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer 
tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ 
Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem 
gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor 
u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze 
wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, 
zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij 
zou sterven. 34 De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de 
messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon 
omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ 35 Nog een korte tijd is 
het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de 
duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen 
gaat. 36 Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van 
het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil. 
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Nieuwe Liedboek 319: 1, 5, 6, 7  Alles wat er staat geschreven 
 

1. Alles wat er staat geschreven, 
Heer doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, 
spreek ons aan! 
 
5. Jezus heeft het laatst gesproken 
en zijn stem gaat voort, 
want als graan is Hij gebroken 
woord voor woord. 
 
6. Zend uw regen uit de wolken 
die het groeien doet: 
graan dat brood wordt voor uw volk in 
overvloed. 
 
7. Gij gaat onze aard te boven, 
zend uw adem neer, 
heel de aarde moet U loven 
meer en meer. 
 

Verkondiging   
 

Nieuwe Liedboek 422  Laat de woorden die we hoorden 
 

1. Laat de woorden die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 

Dankgebed en voorbede, Stil gebed,  
 



6 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Gezang 182: 1, 4, 6  Jezus, leven van ons leven 
 

1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
4. Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
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dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Kerk & Beheer 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 
27 Maart 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
27 Maart 2022 Kidspraise: 16:00 uur: Ds. Menno 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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