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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 832  Jezus Overwinnaar 
 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 



2 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 2x 

 
Mmm-mmm-mmm 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (mmm-mmm-mmm) 
 
Naam boven alle namen (namen) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Kindermoment 
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Lucas 22: 7-8, 14-20 
 
Jezus viert met zijn leerlingen  
het Joodse paasfeest.  

 

Hemelhoog 94  Tot zevenmaal zeventig maal 
 

Tot zevenmaal zeventig maal 
Vergeef ik een ander zijn schuld 
Tot zevenmaal zeventig maal 
De Heer heeft met mij ook geduld 
 

Inleiding : Zingen met de Johannes Passion 
 

Herr unser Herrscher Film 
 

Johannes Passion 
 

Gezang 117: 1, 2  Hoe zal ik U ontvangen 
 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
2. Uw Sion strooit U palmen 
en meien voor uw voet, 
en ik breng U in psalmen 
mijn jubelende groet. 
Mijn hart zal openspringen 
gelijk ontluikend groen, 
ik wil uw naam lofzingen 
zoveel mijn lied kan doen. 
 

Gebed 
 

Johannes Passion 
 

Johannes 18: 1-4  
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1 Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant 
van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2 Judas, 
zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen. 3 Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en 
dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën. Ze waren gewapend en droegen 
fakkels en lantaarns. 4 Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep 
naar hen toe en vroeg: 'Wie zoeken jullie?' 
 

Johannes Passion 
 

Wie zoeken jullie Film 
 

Johannes 18: 8-10 
 

8 'Ik heb jullie al gezegd: "Ik ben het,"' zei Jezus. 'Als jullie mij zoeken, laat deze 
mensen dan gaan.' 9 Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: 
'Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.' 10 Daarop 
trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de 
hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf.  
 

Johannes Passion 
 

Gezang 48: 3, 4, 8  Uw koninklijke heerschappij 
 

3. Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
behoed uw eigen kerk, o Heer. 
 
4. Als in de hemel hoog en klaar 
zo zij op aarde openbaar 
uw wil die heilig is en goed. 
Neem in bezit ons vlees en bloed, 
en maak ons, Heer, in lief en leed 
gehoorzaam, tot uw wil gereed. 
 
8. Verlos ons van de bozen macht, 
rondom ons heen heerst diepe nacht. 
Verlos ons van de eeuwge dood 
en sta ons bij in stervensnood. 
Neem onze zielen in uw hand 
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en breng ze in het vaderland. 
 

Johannes Passion 
 

O große Lieb Film 
 

Gezang 177: 1, 2, 3  Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten 
 

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
3. O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
 

Johannes Passion 
 

Johannes 18: 25-27 
 

25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. 'Ben jij soms ook 
een leerling van hem?' vroegen ze. 'Nee,' ontkende Petrus, 'ik niet.' 26 Maar een 
van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het 
oor had afgeslagen, zei: 'Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de 
olijfgaard?' 27 Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.  
 

Johannes Passion 
 

Gezang 365  De zonden zijn vergeven! 
 

1. De zonden zijn vergeven! 
Dit is een woord ten leven, 
bevrijdend van de schuld. 
Wat God ons ooit beloofde, 
wordt nu voor wie geloofde 
in Jezus' naam geheel vervuld. 
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2. 't Is ook voor mij geschreven: 
ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in 't reine, 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 

Johannes Passion 
 

Hemelhoog 205  Waarom  
 

Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U vroegen 
Bent U de koning der Joden 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U sloegen 
En aan een kruis wilden doden 
 

Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 
 

Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U vonden 
En als een dief wilden vangen 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U bonden 
En aan een hout wilden hangen 
 

Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 
 

Waarom zei U geen woord 
Toen ze zo spuugden 
En U bespotten en lachten 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze U duwden 
En U naar Golgotha brachten 
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Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien  
Dacht U aan ons 
Misschien 

 

Johannes Passion 
 

Durch dein Gefängnis  Film 
 

Hemelhoog 304: 1, 2, 3  Ik wil zingen van mijn Heiland, 
 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 

 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 
2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 

 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 
3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 

 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
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Johannes Passion 
 

Johannes 18: 38b-40, 19: 7-11, 14b-15 
 

38b  'Ik heb geen schuld in hem gevonden,' zei Pilatus. 39 'Maar het is bij u 
gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat - wilt u dat ik de koning van de 
Joden vrijlaat?' 40 Toen begon iedereen te schreeuwen: 'Hem niet, maar 
Barabbas!' Barabbas was een misdadiger.  
 
7 De Joden zeiden: 'Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij 
zich de Zoon van God heeft genoemd.' 8 Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg 
bang. 9 Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: 'Waar komt u 
vandaan?' Maar Jezus gaf geen antwoord. 10 'Waarom zegt u niets tegen mij?' 
vroeg Pilatus. 'Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te 
kruisigen?' 11 Jezus antwoordde: 'De enige macht die u over mij hebt, is u van 
boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de 
meeste schuld.' 
 
14 b Pilatus zei tegen de Joden: 'Hier is hij, uw koning.' 15 Meteen schreeuwden 
ze: 'Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!' Pilatus vroeg: 'Moet 
ik uw koning kruisigen?' Maar de hogepriesters antwoordden: 'Wij hebben geen 
andere koning dan de keizer!' 
 

Kreuzige Film 
 

Johannes Passion 
 

Hemelhoog 163: 1, 2  Als ik mijn ogen sluit 
 

1. Als ik mijn ogen sluit 
En denk aan Golgotha 
Dan lijkt het net of ik 
Daar op die heuvel sta 
Ik zie het houten kruis 
Zie wat de mensen doen 
Dat Jezus sterven moet 
Want dat gebeurde toen 
 
2. Ik hoor opnieuw Zijn stem 
Die roept: het is volbracht! 
En daarna wordt het stil 
't Is donker als de nacht 
Toen stierf Hij aan het kruis 
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Toen was de pijn voorbij 
O, ik weet meer dan ooit 
Dat Hij dit deed voor mij 
 

Johannes Passion 
 

Gezang 452: 1, 2  Verlosser, Vriend, o hoop, o lust 
 

1. Verlosser, Vriend, o hoop, o lust 
van die U kennen, neem het lied, 
dat U in 't stof een stervling biedt, 
een zondaar, die uw voeten kust. 
Een zondaar, een verlost', o Heer, 
en nu geen zondaar meer. 
O, neem het aan! 
Gij laat geen bidder staan, 
Gij hoort in hemelingen 
verloste zondaars zingen. 
O, neem het aan! 
 
2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. 
Gods zoon vergeet de broeder niet 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. 
Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 204  Waardig is het Lam 
 

Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 
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Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 
 

Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 

 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 
 

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 
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Volgende dienst 
10 April 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. R.A. Houtman, Epe - Palmpasen 
 
Verdere: na 10 april 
 
Donderdag 14 april 2022, Witte Donderdag, Pesachviering: 19:00 uur & The Passion: 20:30 
uur : Ds. M.J. Zandbergen 
Vrijdag 15 april 2022, Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal: 19:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
Zaterdag 16 April 2022, Easter In: 19:30 uur: Ds. M.J. Zandbergen. i.s.m. Latreia 
Zondag 17 April 2022, 1e Paasdag, 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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