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Lev  Ik geloof 
 

Ik ben wankelend onderweg naar U 
Met mijn geloof 
En mijn geaarzel 
Veel van wat ik ooit vond, vind ik anders nu 
U bent mijn hoop 
En toch een raadsel 
 
Ik geloof dat ik geloof 
dat ik niet alles zeker weet 
En ik zoek zolang ik leef 
Heer ik geloof 
Kom mijn ongeloof te hulp! 
 
Ik ben twijfelend met U onderweg 
Al bent U hier 
Al loopt U naast mij 
En zelfs wanneer ik dat tegen U zeg 
Dan schrikt U niet 
Want U begrijpt mij 
 
Ik geloof dat ik geloof 
dat ik niet alles zeker weet 
En ik zoek zolang ik leef 
Heer ik geloof 
Ik geloof dat ik geloof 
In het mysterie dat U bent 
Zo vertrouwd, zo onbekend 
Heer ik geloof 
Kom mijn ongeloof te hulp! 
 
Ik geloof dat ik geloof 
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In het mysterie dat U bent 
Zo vertrouwd, zo onbekend 
Heer ik geloof 
dat ik geloof 
 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 303: 1, 2  De ware kerk des Heren 
 

1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
2. Door God bijeen vergaderd 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

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,  
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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.  
 
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. 
 
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.  
 

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 
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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. 
 

Hemelhoog 523  Ik geloof in God de Vader 
 

Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
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door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
  

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Handelingen 8: 26-40 
 

De apostel Filippus ontmoet een man uit Ethiopië, die in 
Jezus gaat geloven.. 

 

Hemelhoog 389  Ben je groot of ben je klein 
 

Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 

Gebed  
 

Handelingen 4: 8-13 
 

8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: 'Leiders van het volk en 
oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben 
geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u 
allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat 
dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar 
die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die door u, de 
bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen 
geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn 
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naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.' 13 Toen de leden van het 
Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat 
het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze 
realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd.  
 

Johannes 14:6-7 
 

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. 
 

Marcel & Lydia Zimmer  Jezus is de weg 
 

Jezus is de weg 
de waarheid en het leven 
Niemand komt tot de Vader dan door Hem 
Jezus is de weg 
de waarheid en het leven 
Hij is de weg tot God    2x 
 
Want alzo lief had God de wereld 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft 
opdat een ieder die in Hem gelooft 
niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft 
 
Jezus is de weg 
de waarheid en het leven 
Niemand komt tot de Vader dan door Hem 
Jezus is de weg 
de waarheid en het leven 
Hij is de weg tot God 
 
Hij heeft de weg tot God geopend 
door te sterven aan het kruis 
En door het werk dat Hij volbracht 
schenkt Hij leven tot in alle eeuwigheid 
 
Jezus is de weg 
de waarheid en het leven 
Niemand komt tot de Vader dan door Hem 
Jezus is de weg 
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de waarheid en het leven 
Hij is de weg tot God   2x 
 

Verkondiging  “De enige weg tot God?” 
 

Gezang 168: 1, 2, 3, 5, 6  O Jezus Christus, licht ze bij 
 

1. O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan 
 
2. Vervul met uw genadeschijn, 
die op verkeerde paden zijn. 
Sta bij, die heimelijk in zijn hart 
verlokt en aangevochten wordt. 
 
3. Breng, die aan uw gebod ontkwam, 
terug als uw verloren lam. 
Maak de gewonde zielen heel 
en geef ze aan de hemel deel. 
 
5. Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die u verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
 
6. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken u. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 326: 1  Daar ruist langs de wolken 
 

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
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Zegen 
 
Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
 
Collecte 
 

De collecte voor deze zondag is bestemd voor ZWO, ten bate 
van Fred en Wilma uit Albanië. 
Via de ZWO, onder steunen we, de bezigheden en 
werkzaamheden, die Fred en Wilma doen in Albanië. O.a. het 
project van de Foodbank. Voor meer info, zie het kerkblad of 
bekijk het YouTube filmpje (zie hier de link) 

Fred en Wilma Albanië Update '22 - YouTube 
 
QR code ZWO 

 
Volgende dienst 
Zondag 3 juli 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, belijdenis.  
 
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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uxO5hWrprVU
about:blank
about:blank
about:blank

