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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 457: 1, 4  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
 

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Evangelische Liedbundel 254  Ere zij de Vader en de Zoon 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 
 

In Memoriam  Mw. van Tol-Postma 
 

Gezang 293: 1, 2, 4  Wat de toekomst brengen moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
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2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea 
 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de 
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
 
Wij geloven in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren 
uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit 
waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door 
Hem zijn alle dingen geworden. 
Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en 
vlees 
geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. 
Hij is ook 
voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de 
derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar 
de hemel, zit aan de 
rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de 
levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. 
 
Wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader 
en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en 
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. 
En één heilige, algemene en apostolische kerk. 
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende 
eeuw. Amen. 
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Sela  God is overal 
 

Vader God, hier bij ons,  
God is overal.  
Bron van leven op de aarde,  
God is overal.  
In al wat groeit en al wat ademt, 
God is overal.  
In wat er was en wat er komt,   
God is overal.  
  
Hoogste Heer, U bent de maker.      
Heel de schepping draagt uw naam.  
Heer van de hemel, Heer van de aarde,  
in uw hand ligt ons bestaan.  
Goede God, aan U de eer.  
U bent de hoogste Heer. 
  
Zoon van God, hier bij ons,  
God is overal.  
In open ogen en zachte handen,  
God is overal.  
In de liefde voor de ander,  
God is overal.  
In wat er was en wat er komt,  
God is overal.  
  
Geest van God, hier bij ons,  
God is overal.  
Bron van troost en wijze woorden,  
God is overal.  
Trouwe vriend in zware stormen,  
God is overal.  
In wat er was en wat er komt,  
God is overal.  
  

Kindermoment 
 

Handelingen 2:41-47  
 

De eerste Christenen 
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veel mensen laten zich dopen, en ze delen alles met elkaar. 
 

Hemelhoog 705  Kinderen van de Vader 
 

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot 
En net als Jezus geven aan anderen in nood 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan 
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen spelen in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 

Gebed  
 

Gezang 323: 1, 6  God is tegenwoordig, God is in on midden 
 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
 
6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij, zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
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voor U openbloeien. 
 

Johannes 1:18 
 

18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan 
het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.  
 

Johannes 14:6-17 
 

6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, 
en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' 8 Daarop zei 
Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' 9 Jezus zei: 'Ik 
ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 
10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet 
namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn 
werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij 
niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: 
wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga 
immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, 
zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je 
iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan 
mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te 
geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem 
niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, 
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.  
 

Gezang 258  Halleluja, lof zij de Heer 
 

1. Halleluja, lof zij de Heer! 
Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, 
de Schepper aller dingen! 
De roem van zijn barmhartigheid, 
zijn wijsheid, macht en majesteit 
moet al het schepsel zingen. 
 
2. Halleluja, lof zij de Zoon, 
gedaald van 's hemels hoge troon 
tot heil van stervelingen! 
Hem, die voor onze zonden stierf, 
ons 't leven door zijn dood verwierf, 
moet al het schepsel zingen. 
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3. Halleluja, de Geest zij eer! 
Als in zijn tempel daalt Hij neer 
in 't hart van stervelingen! 
Hem, die ons troost en leert en leidt, 
en voor de hemel toebereidt, 
moet al het schepsel zingen. 
 
4. Halleluja, lof zij de Heer! 
Gelijk door englen word' U eer 
gebracht door stervelingen! 
Heer, driemaal heilig, wees geëerd; 
U, die het gans heelal regeert, 
moet al het schepsel zingen. 
 

Verkondiging  “God is een Drie-enig God” 
 

Hemelhoog 617  Tienduizend redenen 
 

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. 
Met meer passie dan ooit. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
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. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
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mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen. 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

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. 

 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 255: 1, 3, 4  Ere zij aan God, de Vader  
 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
3. Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

Zegen 
 
 
Na afloop,  
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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 19 juni 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Dr P.J. Verhagen, Harderwijk.  
 
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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