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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 89: 1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam  Lenie Olij-Bosman 
 

Hemelhoog 467: 1, 2  Veilig in Jezus’ Armen 
 

1. Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd' en vreê, 
ruisend uit 's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
 
2. Veilig in Jezus' armen, 
vrij bij mijn Heer en Borg, 
vrij van 't gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg; 
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vrij van de vrees en twijfel, 
vrij van der zonden macht; 
nog slechts een weinig lijden, 
nog slechts een korte nacht. 
Veilig in Jezus' armen, 
vrij bij mijn Heer en Borg, 
vrij van 't gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg. 
 

Kindermoment 
 

Genesis 25:19-34 
 

De geboorte van Jakob en Esau 
 
 

 

Hemelhoog 503  God kent jou 
 

God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 
God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
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God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 

Instelling Heilig Avondmaal 
 

Zelfonderzoek Heilig Avondmaal 
 

Hemelhoog 228: 1, 2  Heer, ik hoor van rijke zegen 
 

1. Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
2. Ga mij niet voorbij, o Vader, 
zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met uw koorden nader, 
stort uw liefd' ook in mijn hart. 
Ook in mij, ook in mij, 
Stort uw liefde ook in mij. 
 

Gebed om verlichting van de Geest 
 

Leviticus 4:13-31 
 

13 Als de gehele gemeenschap zonder het te beseffen zondigt tegen een van de 
geboden van de HEER en onopzettelijk schuld op zich laadt door iets te doen dat 
niet toegestaan is, 14 moet het volk, zodra het beseft wat het misdaan heeft, 
een stier aanbieden als reinigingsoffer. De stier moet naar de ontmoetingstent 
worden gebracht, 15 en daar, ten overstaan van de HEER, moeten de oudsten 
van het volk hun hand op de kop van het dier leggen en het slachten. 16 De 
gezalfde priester gaat vervolgens met een deel van het bloed van de stier de 
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ontmoetingstent binnen. 17 Hij moet zijn vinger in het bloed dopen en het ten 
overstaan van de HEER zevenmaal in de richting van het voorhangsel 
sprenkelen. 18 Hij strijkt ook wat bloed aan de horens van het altaar dat in de 
ontmoetingstent staat, in de nabijheid van de HEER. De rest van het bloed giet 
hij uit aan de voet van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de 
ontmoetingstent staat. 19 Al het vet moet hij verwijderen en op het altaar 
verbranden. 20 Hij moet de stier op dezelfde wijze offeren als de stier van zijn 
eigen reinigingsoffer. Zo voltrekt de priester voor het volk de verzoeningsrite en 
krijgt het vergeving. 21 Wat er van de stier over is, moet buiten het kamp 
worden gebracht om daar te worden verbrand, net als bij het offer van de 
gezalfde priester. Zo hoort het reinigingsoffer van de gemeenschap gebracht te 
worden. 22 Als een leider van het volk onbedoeld zondigt tegen een van de 
geboden van de HEER, zijn God, en schuld op zich laadt door iets te doen dat 
niet toegestaan is, moet hij, 23 zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, een bok 
zonder enig gebrek offeren. 24 Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen 
en het slachten ten overstaan van de HEER, op dezelfde plaats waar de dieren 
voor het brandoffer geslacht worden. Dan is het geschikt als reinigingsoffer. 
25 De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens 
van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het 
brandofferaltaar. 26 Al het vet moet hij op het altaar verbranden, zoals ook met 
het vet van het vredeoffer gedaan wordt. Zo voltrekt de priester voor de leider 
van het volk de verzoeningsrite voor wat hij misdaan heeft, en krijgt deze 
vergeving. 27 Als iemand anders uit het volk onbedoeld zondigt tegen een van 
de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet 
toegestaan is, 28 moet hij, zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als 
reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. 29 Hij moet zijn hand op 
de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het 
brandoffer geslacht worden. 30 De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van 
het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet 
hij uit aan de voet van het altaar. 31 Al het vet moet hij verwijderen, zoals ook 
met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar 
verbranden als een geurige gave die de HEER behaagt. Zo voltrekt de priester 
voor de persoon in kwestie de verzoeningsrite, en krijgt deze vergeving.  
 

Hemelhoog 383  Maak mij rein voor U 
 

Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
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puur goud. 
 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 

Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 

 

Johannes 6:51-58 
 

51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand 
dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven 
van de wereld, is mijn lichaam.' 52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te 
discussiëren: 'Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!' 53 Daarop zei 
Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet 
en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood 
opwekken. 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 
56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 
57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij 
eet, leven door mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is 
niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood 
eet zal eeuwig leven.'  
 

Verkondiging  “Gereinigd” 
 

Gezang 365  De zonden zijn vergeven 
 

1. De zonden zijn vergeven! 
Dit is een woord ten leven, 
bevrijdend van de schuld. 
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Wat God ons ooit beloofde, 
wordt nu voor wie geloofde 
in Jezus' naam geheel vervuld. 
 
2. 't Is ook voor mij geschreven: 
ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in 't reine, 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 

Onderwijs Heilig Avondmaal 
 

Gezang 358: 2, 3, 5  Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis 
 

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

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.  
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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.  
 

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.  
 

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. 

 

Dankgebed en voorbede 
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Gezang 44: 3  Lof, eer en prijs zij God 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Zegen 
 
Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
 
Collecte 
 
De Heilige Avondmaalscollecte voor deze zondag is bestemd voor Albanië  
Vanwege de huiselijke geweld in Albanië, tegenover vrouwen en kinderen. 
Via het werk van Fred en Wilma wordt er veel gewerkt om dit te doorbreken. Waarbij hulp 
wordt geboden. En ondersteuning wordt geven om dit te vermijden. Helaas gebruikt dit nog 
te veel. Met deze collecte is bedoeld om het geheel financiële ondersteuning. Voor het 
werkt dat hiermee gemoed is. 

 

U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 
0300 1205 16 o.v.v. Heilig Avondmaalcollecte t.n.v. diaconie 
Hervormde Gemeente Aalsmeer of hier naaste QR codes 
gebruiken. De QR codes kunt u scannen met uw telefoon. 
 
QR code Heilig Avondmaalcollecte 
 
 

Overige collecte is bestemd voor Kerk en Beheer. Deze kunt uw 
overmaken op de bankrekening NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer of hier naaste QR codes gebruiken. De 
QR codes kunt u scannen met uw telefoon 
 

    QR code Kerkvoogdij 
 
Volgende dienst 
Zondag 17 juli 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Dhr. E.Kramer 
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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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