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Welkom en mededelingen 
 

Nieuwe liedbundel 971  Zing een nieuw lied voor God de Here 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 
2. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
 
3. De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Psalm 97: 1, 2  Groot Koning is de HEER 
 

1. Groot Koning is de Heer. 
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Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 
 
2. Een vuur, een laaiend licht 
gaat voor zijn aangezicht, 
het schroeit die Hem genaken, 
verzengt die aan Hem raken. 
Als Hij zijn bliksem slaat, 
beeft alles wat bestaat; 
wat hoog verheven was, 
't gebergte brandt tot as 
voor zijn vertoornd gelaat. 
 

Wet des Heren 
 

Hemelhoog 298: 1, 2  Genade, zo oneindig groot 
 

1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
2. Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 
 

Schuldbelijdenis 
 

Hemelhoog 298: 3  Want Jezus droeg mijn zondelast 
 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 

Genadeverkondiging 
 



3 

Hemelhoog 298: 4  Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 

Kindermoment 
 

Hebreeën 11: 8-16  
 

Het geloof van Abraham 
 
 
 
 
 

 

Kidsopwekking 112  Hé luister mee 
 

Hé, luister mee  
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal  
uit het boek van God.  (2x) 

 
Net zoals je elke dag  
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet  
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen  
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren  
en zo groei je telkens weer. 
 
Luister maar mee  
en doe maar mee, ja! 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Mattheüs 25: 1-13 
 

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die 
haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar 
waren dwaas en vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, 
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maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. 
5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. 6 En 
midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem 
tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. 
8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen 
gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg 
zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. 
10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed 
waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. 
11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! 
12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. 13 Waakt 
dan, want gij weet de dag noch het uur.  
 

Nieuwe Liedbundel 749  ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide. 
 

1. Op, waakt op! zo klinkt het luide. 
Wat wil dit roepen toch beduiden, 
gij torenwachters van de tijd? 
Middernacht is aangebroken, 
zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden, die de Heer verbeidt? 
Gij slapenden, ontwaakt, 
de Bruidegom genaakt! 
Halleluja, 
nu opgestaan! 
Het feest breekt aan; 
gij moet Hem ijlings tegengaan. 
 
2. Sion hoort de wachters zingen, 
zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, 's aardrijks kroon, 
Heer Jezus, 's Vaders Zoon! 
Zingt hosanna, 
komt altemaal 
ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan 't avondmaal! 
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3. Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens' en englenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 
 

Verkondiging  
 

Hemelhoog 668  Daar is kracht 
 

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? 
Daar's kracht in het bloed! 
Daar's kracht in het bloed! 
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. 
Daar's kracht in het bloed van het Lam. 
 

Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam. 
 

Satan gaat rond 
als een briesende leeuw. 
Daar's kracht in het bloed! 
Daar's kracht in het bloed! 
Wilt u verlost zijn 
en witter dan sneeuw? 
Daar's kracht 
in het bloed van het Lam. 
 

Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
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in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam. 
 

Komt dan tot Jezus, 
Hij stierf ook voor U. 
Daar's kracht in het bloed! 
Daar's kracht in het bloed! 
Hoort naar zijn woord 
en gelooft in Hem nu. 
Daar's kracht 
in het bloed van het Lam. 
 

Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, 
wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Psalm 98: 4  Laat alle zeeën, alle landen 
 

4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 

Zegen 
 

Nieuwe liedbundel 415: 3  Amen, amen, amen! 
 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
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Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
 
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. 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 5 , Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Pinksteren 
 
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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