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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 733  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, 
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. 
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Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Gezang 457: 1, 3, 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. 
 
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
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. 
 

Geboden 
 

Psalm 119: 12  Ik klem mij vast aan uw getuigenis 
 

12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! 
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 
  

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Handelingen 5: 12-42  
 

Petrus en Johannes en andere apostelen van Jezus komen in 
de gevangenis terecht. 

 

Kinderopwekking 176  Naam van God 
 

U bent de God die mij leidt 
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en mijn Vader voor altijd. 
U bent de Redder 
die voor mij op aarde kwam. 
In elke naam die U heeft, 
wordt verteld hoeveel U geeft  
om de mensen  
en wat op de aarde leeft. 
 

Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
 

U bent de God die mij leidt 
en mijn Vader voor altijd. 
U bent de Redder 
die voor mij op aarde kwam. 
In elke naam die U heeft, 
wordt verteld hoeveel U geeft  
om de mensen  
en wat op de aarde leeft. 
 

Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind, 
Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind. 
 

U bent de God die mij leidt 
en mijn Vader voor altijd. 
U bent de Redder 
die voor mij op aarde kwam. 
In elke naam die U heeft, 
wordt verteld hoeveel U geeft  
om de mensen  
en wat op de aarde leeft. 
 

Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. 
Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. (2x) 
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Exodus 33: 18-23 
 

18 'Laat mij toch uw majesteit zien,' zei Mozes. 19 Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn 
volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik 
schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik 
barmhartig wil zijn. 20 Maar,' zei hij, 'mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want 
geen mens kan mij zien en in leven blijven.' 21 Toen sprak de HEER: 'Er is een 
plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22 Als dan mijn 
majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand 
beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. 23 Als ik mijn hand weghaal, zul 
je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.' 
 

Handelingen 9: 1-9 
 

1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. 
Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee 
te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg 
die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en 
kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en Damascus 
naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op 
de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je 
mij?' 5 Hij vroeg: 'Wie bent u, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij 
vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je 
moet doen.' 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze 
hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8 Saulus kwam overeind, en hoewel 
hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de 
hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en 
dronk hij niet.  
 

Psalm 43: 3, 5  O Here God, kom mij bevrijden 
 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
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ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 

Verkondiging  
 

Opwekking 559  Schijn met uw licht in mijn hart, Heer 
 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, 
schijn met uw licht in mijn hart, 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.  2x 
 

Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig. 

 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, 
schijn met uw licht in mijn hart, 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.  2x 
 

Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig.  2x 

 
Heilig, heilig, heilig,  
heilig, heilig, heilig, 
heilig, heilig, heilig, 
dat ik U zien zal. 
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer... 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 321: 1, 3, 5  Wees mijn verlangen 
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1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 

Bede om de zegen 
 

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 26 juni 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen  
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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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