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Hemelhoog 610  Mijn verlosser leeft 
 

Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf. 
 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 

 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien 
hoe U weer komen zal. 
 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 

 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 217: 2, 3, 4  Jezus leeft! Hem is het rijk 
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2. Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
3. Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
4. Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 
 

Stil gebed – Votum - Groet 
 

In memoriam  Marja Treur 
 

Johannes de Heer 306: 1, 2  Op bergen en in dalen 
 

1. Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 
2. Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
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heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans 't heelal! 
 

Gebed 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 177  Heer, ik prijs U w grote Naam 
 

1. Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
2. U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 

Kindermoment  
 
Genesis 12: 1-9 & 15. 1-6 
 
God roept Abraham 
 

Hemelhoog 337  De God van Abraham , Izaak en Jakob 
 
1. 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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2. 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 21: 1-14 
 

1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van 
Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en 
Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen 
van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 Petrus zei: 'Ik ga 
vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de 
boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, 
stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 
5 Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. 
6 'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze 
wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog 
konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het 
is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn 
bovenkleed op - meer had hij niet aan - en sprong in het water. 8 De 
andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis 
achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 
tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met 
vis erop en brood. 10 Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie net 
gevangen hebben.' 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het 
net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, 
en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen 
van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat 
het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf 
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hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen 
verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. 
 

Gezang 446: 1, 2, 3, 4  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; 
 
4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 

Verkondiging  ‘The Day After’  als alles weer gewoon doorgaat …… 
 

Gezang 430: 2, 3, 5, 6  Ik heb U lief, o Gij mijn leven 
 

2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 
3 Ach, dat ik U zo laat herkende, 
Gij die de schoonheid zelve zijt, 
dat ik niet eer mij tot U wendde, 
mijn zielerust, mijn zaligheid! 
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 
zo laat heb liefgehad. 
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5 Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 
6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 679  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
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Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

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.) 
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QR code Diaconie 
 
 

 
 
 
 
QR code Kerkrentmeester 
 
 

 
Volgende week  
 
Zondag 1 Mei 2022, Kerkdienst: 10:00 uur: Dhr D. Vollmuller.  
 
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: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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