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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 21: 1, 2, 3  Alles wat adem heeft love de Here 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam Henk van Dam 
 

Gezang 14: 1, 3  De Heer is mijn Herder! 
 

1. De Heer is mijn Herder! 
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'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
3. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

Gebod 
 

Gebed 
 

Kindermoment  
 

Genesis 24: 42-53, 24: 62-67  
 
De knecht van Abraham gaat op zoek naar een vrouw 
voor Isaak. 
 

 

Kids Opwekking 200  Niets kan mij scheiden 
 

Hoe ik mij ook voel 
of hoe het met mij gaat. 
Alle dagen van de week 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 
Iedere keer opnieuw, 
ja, altijd maar weer 
mag ik weten… (oh, oh, oh) 
 

Niets kan mij scheiden, 
niets kan mij scheiden, 
niets kan mij scheiden 
van de liefde van de Heer. 
Niets kan mij scheiden, 
niets kan mij scheiden, 
want Hij is altijd bij me, 
elke dag steeds weer. 
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Geen duistere machten, 
geen ziekten of pijn. 
Geen oorlog of dood 
zal in staat kunnen zijn 
om mij te kunnen stelen 
uit de hand van mijn Heer. 
Want daar ben ik geborgen 
gisteren, vandaag en morgen… (oh, oh, oh) 
 

Gebed 
 

Psalm 44 
 

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een kunstig lied. 2 God, met eigen 
oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het ons door: de 
daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. 3 Om hén te 
planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hén. 
4 Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen 
gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat - u had hen lief. 
5 U, God, bent mijn koning, u beveelt de redding van Jakob. 6 Met u stoten wij 
onze belagers neer, met uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. 7 Het is 
niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt, 8 u hebt ons 
gered van onze belagers, u liet onze haters beschaamd staan. 9 God, wij loven u 
dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen. 10 Toch hebt u ons nu verstoten 
en vernederd: u trok niet ten strijde met onze legers, 11 u deed ons wijken voor 
onze belagers, onze haters roofden ons leeg. 12 U hebt ons als slachtvee 
uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid, 13 u hebt uw volk van de 
hand gedaan, veel bracht de verkoop u niet op. 14 U hebt ons het mikpunt van 
spot gemaakt, onze naburen smaden en honen ons, 15 u hebt ons bij de volken 
belachelijk gemaakt, ze schudden meewarig het hoofd. 16 Heel de dag moet ik 
mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn gezicht 17 als ik de vijand 
hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. 18 Dit is ons overkomen, 
maar wij zijn u niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet, 19 ons hart 
keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad. 20 Toch hebt u 
ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. 
21 Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar 
een vreemde god, 22 zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen 
van ons hart. 23 Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als 
schapen voor de slacht. 24 Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! 
Verstoot ons niet voor eeuwig. 25 Waarom verbergt u uw gelaat, waarom 
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vergeet u onze ellende, onze nood? 26 Onze ziel ligt neergebogen in het stof, 
ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. 27 Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, 
omwille van uw trouw.  
 

Sela  Gebed om hulp    Luisterlied   
 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? Ik roep het uit naar U. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? U blijft ver weg voor mij. 
 
Ik roep U overdag, maar U antwoordt niet. 
Ik roep U in de nacht en vind geen rust. 
Help mij zoals U altijd heeft gedaan. 
O Heer, blijf dan niet ver bij mij vandaan. 
 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? Ik roep het uit naar U. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom? U blijft ver weg voor mij. 
 
Blijf bij mij in het naderend onheil Heer. 
Blijf bij mij als de vijand lacht en spot. 
Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. 
U bent toch al mijn kracht, U bent mijn God. 
 
U bent de God van trouw, die mij recht zal doen. 
U hoort mijn roepen, stelt mij nooit teleur. 
Ik zal U blijven prijzen, meer dan voorheen. 
Almachtig God, U laat mij nooit alleen. 
 

Romeinen 8: 31-39 
 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal 
hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en 
aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de 
liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 
gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag 
gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in 
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dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd 
dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus 
Jezus, onze Heer. 
 

Gezang 466: 1, 2  Als God, mijn God, maar voor mij is 
 

1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 
 
2. En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waatren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 
 

Verkondiging  “Gekocht en betaald” 
 

Opwekking 479  Wij zijn meer dan overwinnaars 
 

Wij zijn meer dan overwinnaars 
door Hem die ons heeft liefgehad. 
Wie zal ons nog kunnen scheiden 
van de liefde van de Heer. 
 
Want als God voor ons is, 
wie is er tegen ons. 
Hij die zelfs zijn eigen Zoon 
niet gespaard heeft van de dood. 
 
Hij is gestorven 
en Hij is opgestaan. 
Ja, Hij troont nu in de hemel, 
aan de rechterhand van God. 
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Al worden wij vervolgd, 
al worden wij gedood, 
wij zijn meer dan overwinnaars 
door Jezus onze Heer. 
 
Noch dood, noch leven, 
heden of toekomst, 
niets zal ons nog kunnen scheiden 
van de liefde van de Heer. 
 
Wij zijn meer dan overwinnaars. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 477: 2  Wat kan ons schaden 
 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Kerk en 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. 
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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 
Zondag 22 Mei 2022, Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
Kidspraise  
Zondagmiddag 22 Mei 2002: 16:00 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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