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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 32  Dit is de dag 
 

Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 

Opwekking 807  God van licht 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 
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Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, 
waar U woont. (4x) 

 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm… (4x) 

 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

 

Bemoediging - Groet 
 

In memoriam  Job Vreeman 
 

Johannes de Heer 283  Vaste rots van miin behoud 
 

1 Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
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laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw scha¹w, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 

Verootmoediging 
 

Opwekking 125  Heer ik kom tot U 
 

Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

Genade verkondiging  
 

Gezang 463: 1, 2, 4, 5  O Heer die onze Vader zijt 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
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Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Kindermoment  
 
Genesis 16:1-16 
 
Abraham en Sara hebben, ondanks Gods belofte, nog 
geen zoon 
 

Kids opwekking 149  Ja is ja 
 

Ja is ja, nee is nee. 
Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft. 

 
Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw. 
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Ja is ja, nee is nee. 
Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft. 

 
Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven; 
dat geldt voor groot en klein. 
 

Ja is ja, nee is nee. 
Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft. 

 

Gebed om de opening van het woord 
 

Gezang 473: 1, 3, 5  Neem mijn leven, laat het, Heer 
 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon. 
 

Handelingen 7: 54-8:1 
 

54 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden 
tegen hem. 55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en 
zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, 56 En hij 
zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter 
rechterhand Gods. 57 Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten 



 

6 

hun oren toe en stormden als één man op hem los; 58 en zij wierpen hem de 
stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten 
van een jonge man, Saulus genaamd. 59 En zij stenigden Stefanus, die de Here 
aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. 60 En op de knieën vallende, 
riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze 
woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling.  
8:1 En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te 
Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, 
met uitzondering van de apostelen.  
 

Johannes de Heer 411: 1, 2, 4  Beveel gerust Uw wegen 
 

1. Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden, 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
2. De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij d' uitkomst goed! 
Op Hem uw hope bouwen, 
zal 't slagen, wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 
4. Laat Hem besturen, waken! 
't Is wijsheid, wat Hij doet. 
Zo zal Hij alles maken, 
dat g' u verwond'ren moet, 
als Hij die alle macht heeft 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 

Verkondiging  
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Johannes de Heer 93  Jezus leeft in eeuwigheid 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

Dankgebed en voorbede, stilgebed 
 

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; 
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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. 
 

Johannes de Heer 543: 1, 2, 4 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik 
 

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht! 
 
2. 'k Heb geloofd en daarom hoger, 
hoger dan Kalvarie's top, 
zie ik boven lucht en wolken, 
Hogepriester, tot U op, 
die in 't ware tabernakel 
voor Gods aanschijn t' allen tijd 
als haar hoofd voor Uw gemeente 
strijdend bidt en biddend strijdt. 
 
4. Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 
 

Zegen 
 

Gezang 411: 1, 6  Wilhelmus van Nassouwe 
 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
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den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geeerd. 
 
6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
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 week  
 
Zondag 8 Mei 2022, 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: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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