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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 229: 1, 2, 3,  De dag van onze Vorst brak aan 
 

1. De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
3. De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Gezang 314: 1, 3  Gij die gelooft, verheugt u samen 
 

1Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d' aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
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3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 

Gebed 
 

Handelingen 1: 4-14 
 

4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar 
blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben 
gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort 
worden jullie gedoopt met de heilige Geest.' 6 Zij die bijeengekomen waren, 
vroegen hem: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over 
Israël herstellen?' 7 Hij antwoordde: 'Het is niet jullie zaak om te weten wat de 
Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 
gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel 
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' 9 Toen hij dit gezegd had, 
werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze 
hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de 
hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 
11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit 
jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als 
jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.' 12 Daarop keerden de apostelen 
van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een 
sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar 
het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en 
Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van 
Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en 
eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 
 

Gezang 235  In bidden en in smeken, maak onze harten één 
 

1. In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunkren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
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aan 's Vaders rechter hand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 
 
2. Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij. 
Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij. 
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd, 
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt. 
 

Verkondiging  “Volharden in de gebeden” 
 

Psalm 86: 4, 5, 6, 7  Leer mij naar uw wil te hand’len 
 

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
6. Zie, o God, de trotse bende 
die mijn leven tracht te schenden, 
die in mateloos geweld 
U zich niet voor ogen stelt. 
Kome, Heer, mij uw genade, 
uw barmhartigheid te stade. 
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Trouw zijt Gij in wat Gij doet, 
Gij zijt onvoorstelbaar goed. 
 
7. Laat mij leven voor uw ogen, 
sterk uw knecht door uw vermogen. 
Maak Gijzelf voor hem vrij baan, 
die U dient van jongs af aan. 
Toon uw hulp mij door een teken, 
dat mijn vijanden verbleken, 
als zij zien dat Gij het zijt, 
die mij troost en mij bevrijdt. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Psalm 62: 1, 5  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 

Zegen 
 

Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘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 
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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 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 
 
 

 
Volgende dienst 
Zondag 29 Mei 2022, Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee 
 
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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