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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 174  Juicht, want Jezus is Heer 
 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 

 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 
 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 

 
Wees als een boom die vruchtdraagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
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het leven weer geeft. 
 

Stil gebed, Votum en Groet 
 

Inleidende woorden voor de 3e zondag na Pasen 
 

Hemelhoog 442  Zo vriendelijk en veilig al het licht 
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Geboden 
 

Colossenzen 3: 1-3, 5-10, 12-14 
 

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven 
is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet 
op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus 
verborgen in God.  
 
5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage 
begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij -, 6 want om deze dingen 
treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die 
weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede 
en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en 
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zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.  
 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, 
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand 
een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar 
vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een 
volmaakte eenheid maakt.  
 

Nieuwe Liedboek 632  Dit is de dag die de Heer heeft 
 

1 Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
2 Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 

Gebed 
 

Kindermoment  
 
Genesis 18:1-15, 21:1-7 
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God belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen 
krijgen. 
 

Kids opwekking 198  U allen wil ik aanbidden 
 

U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn. 
Alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn. 
De woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen, uit mijn hart. 
En mijn handen hef ik op naar U, 
want U bent mijn Heer en mijn God. 

 
En als ik er over nadenk 
hoe groot U bent, 
vind ik het zo heel bijzonder 
dat U mij kent. 
 
De woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen, uit mijn hart. 
En mijn handen hef ik op naar U, 
want U bent mijn Heer en mijn God. 
 
U, mijn Heer en mijn God 
 

Mattheüs 22: 23-33 
 

23 Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding 
uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag: 24 'Meester, Mozes 
heeft gezegd: "Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe 
trouwen omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken." 
25 Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde, maar stierf 
kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. 26 Hetzelfde gebeurde met de 
tweede en de derde broer, tot aan de zevende toe. 27 Het laatst van allen stierf 
de vrouw. 28 Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle zeven zijn ze 
immers met haar getrouwd geweest.' 29 Jezus gaf hun ten antwoord: 'U dwaalt, 
blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin! 30 Want bij de 
opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn 
dan als engelen in de hemel. 31 Hebt u niet gelezen wat God u over de 
opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: 32 "Ik ben de God 
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van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob." Hij is geen God van 
doden, maar van levenden.'  33 Toen de talrijke omstanders dit hoorden, 
stonden ze versteld over zijn onderricht.  
 

Psalm 30: 1, 4, 5  Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 
 

1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
 
4. Ik riep U aan in grote nood: 
"Ach Heer, wat winst is in mijn dood? 
Zal ik nog zingen tot uw lof, 
als ik terneerlig, stof in stof? 
Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! 
Heer, red mij, toon mij uw ontferming!" 
 
5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!. 
 

Verkondiging  ‘Opstanding der doden. Onvoorstelbaar?’ 
 

Psalm 118: 5, 6  De Heer is mij tot hulp en sterkte 
 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
6. Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
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Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 
 

Dankgebed en voorbede, stilgebed 
 

Opwekking 857  Hoop in leven en in dood 
 

Wie troost in leven en in dood? 
Christus zelf! Christus zelf! 
Wat geeft ons zekerheid en hoop? 
Wij zijn nu Zijn eigendom 
 
Wie houdt ons leven in Zijn hand? 
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? 
Wie houdt ons vast – tot aan het eind? 
Zijn liefde houdt ons overeind 
 

Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood! 

 
Welk woord kalmeert de bangste ziel? 
God is goed! God is goed! 
Waarin kan ik Zijn goedheid zien? 
Bovenal in Jezus' bloed 
 
Wie staat er boven storm en angst 
Leert ons geloven, desondanks? 
Wie stuurt de stroming die ons stuwt 
Naar vaste wal, naar Jezus toe? 
 

Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
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Hoop in leven en in dood! 
 
Wat zingen wij tegen de dood? 
Christus leeft! Christus leeft! 
Waarmee wordt ons geloof beloond? 
Eeuwig leven, dichtbij Hem 
 
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt 
Zonde en dood zijn dan voorbij 
Een feest vol vreugde, zonder eind 
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! (Oh, Jezus) 
 

Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood! (Zing halleluja) 
 
Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig (U bent voor eeuwig) 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd. (Oh, Jezus) 
Hoop in leven en in dood! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood! 

 

Zegen 
 
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 
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QR code Kerkrentmeester 
 

 
Volgende week  
 
Zondag 15 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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