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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 149: 1, 3  Halleluja! Laat opgetogen 
 

1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 617: 1, 2  Tienduizend redenen 
 

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
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Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Inleiding Jaarthema  “Hoopvol ontmoeten” 
 

Gebed 
 

Gezang 460: 1, 3  Loof de koning, heel mijn wezen 
 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Kindermoment  
 

Psalm 105:1-11  
 
Gods belofte aan Abraham en Isaak 
 
 

 

Hemelhoog 691  Vertel het aan de mensen 
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1 Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Vertel het aan de mensen. 
 

Gebed 
 

Mattheüs 4: 8-10 
 

8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde 
hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: 'Dit alles zal ik u 
geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' 10 Daarop zei Jezus tegen hem: 
'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer 
alleen hem."' 
 

Mattheüs 28:16-20 
 

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had 
onderricht, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 
nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen 
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.'  
 

Opwekking 719 Onbeschrijfelijk 
 

Van de machtigste berg tot het diepst van de zee; 
heel de schepping weerspiegelt uw majesteit. 
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Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt; 
al wat adem heeft zingt, toch blijft U voor altijd 
onvolprezen. 
 

Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer 
uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 

 
Wie bestuurt zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg? 
Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw? 
Wie bedacht ooit de zon, is de bron van haar licht? 
Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht? 
Onvoorstelbaar. 
 

Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer 
uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 

 
U bent geweldig, God. 

 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer 
uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
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Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk! 
U ziet het diepst van mijn hart 
en toch houdt U van mij! 
U bent geweldig, God. 
 
U bent geweldig, God. 
 

Verkondiging  “Hoopvol ontmoeten” 
 

Hemelhoog 686  Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 216  Kroon Hem met gouden kroon 
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Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 

Zegen 
 

Na afloop, de feestelijke opening van ’t Anker 
Waar we gezamenlijk koffie, thee en limonade en veel meer lekkers 
van mogen genieten. En waar we mogen genieten van het vernieuwde 
uitstraling van ‘t Anker 
 
Collecte 
 
Voor deze week zijn de collectes voor de Kerkrentmeesters, bestemd voor Kerk en Beheer  
En voor diaconie, deze is voor het diaconale collecte is bestemd voor Open Doors 
 
Eenzaamheid is onder geheime gelovigen in Azië een groot probleem. Open Doors wil met 
hen optrekken en ze zo goed mogelijk ondersteunen. Help je mee? Door jouw/uw gift 
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en gebed ervaren zij dat ze er niet alleen voor staan en kan het evangelie in Azië verder 
verspreid worden. Open Doors biedt ze verder praktische en geestelijke bijstand. Geef aan 
mensen zoals Roeslan.  
Meer informatie zie kerkblad van 22 & 26 mei 2022 
 
De QR codes betaalverzoek 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 Open Doors 
 
 
 
 
 
 
QR code Kerkrentmeester 
 
 

 
Vanmiddag 
Kidspraise om 16:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
Ook te volgen via onze YouTube kanaal 
 
Volgende dienst 
Donderdag 26 mei 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 29 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: 
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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