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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 334  Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
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3. Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam  Margreet van der Kolk - Schipper 
 

Evangelische liedbundel 409  Ik zie een poort wijd staat 
 

1. Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen. 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
 

Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

 
2. Die open poort laat d'ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
 

Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

 

Opwekking tot de liefde 
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Psalm 139: 1, 3, 7  Heer, die mij ziet 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

Kindermoment 
 

Genesis 27:1-30 
 

Jakob bedriegt zijn vader Isaak en zo steelt hij de zegen die 
voor zijn oudere broer bedoeld is 

 

Gebed 
 

Mattheüs 25:14-30 
 

14 Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven 
riep en hun zijn bezit toevertrouwde. 15 En de een gaf hij vijf talenten, een 
ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde 
buitenslands. 16 Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, 
en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 17 Evenzo verdiende hij, die 
de twee talenten had, er twee bij. 18 Maar hij, die het ene talent ontvangen 
had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. 
19 En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. 
20 En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf 
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talenten bovendien, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: zie, 
ik heb er vijf talenten bij verdiend. 21 Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij 
goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u 
stellen; ga in tot het feest van uw heer. 22 Die met de twee talenten trad ook 
toe en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee 
talenten bij verdiend. 23 Zijn heer zeide tot hem: Wèl gedaan, gij goede en 
getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga 
in tot het feest van uw heer. 24 Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen 
had, en zeide: Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij 
niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt 
uitgestrooid. 25 En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de 
grond verborgen; hier hebt gij het uwe. 26 En zijn heer antwoordde en zeide tot 
hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid en 
bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid? 27 Dan hadt gij mijn 
geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met 
rente opgevraagd hebben. 28 Neemt hem dan het talent af en geeft het aan 
hem, die de tien talenten heeft. 29 Want aan een ieder, die heeft, zal hebben. 
Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 30 En werpt 
de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het 
tandengeknars.  
 

Johannes de Heer 475  God roept ons broeders 
 

1. God roept ons, broeders, tot de daad. 
Zijn werk wacht; treedt dan aan, 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint, die waagt. 
En wie zichzelve geven wil, 
door 't donker vlammen draagt. 
 
2. God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt, 
dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene Godd'lijk licht. 
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3. God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer. 
Zijn liefde houd' ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint, 
en in een elk die Hem behoort, 
het nieuwe rijk begint. 
 

Verkondiging  “Begraaf je talent niet” 
 

Johannes de Heer 166  Grijp toch de kansen 
 

1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 

 
2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen; 
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart! 
 

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 

 
3. Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'. 
En eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard. 
 

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
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dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Evangelische Liedbundel 390: 1, 2, 5  Maak ons tot een stralend licht 
 

1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat U verlossing geeft . 
Uw genade door ons heen. 
 
5. En bouw uw Koninkrijk in de volken, 
uw wil geschied' in de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 

Zegen 
 
Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
 
Collectes 
 
De collectes van deze week zijn bestemd voor ‘Kerk en Beheer ‘en voor ‘Diaconaal werk in 
eigen wijk’. 
 
U kunt uw collecte voor ‘Kerk en Beheer’, overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Kerk en Beheer of  

   QR code Kerkrentmeesters   
 
De collecte voor ‘Diaconaal werk in eigenwijk’, kunt u overmaken op de 
bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Diaconaal 
werk in eigen wijk of  

 QR code Diaconie 
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Volgende dienst 
Zondag 24 juli 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Dr. J. Ronday, Hilversum 
 
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 
 

about:blank
about:blank
about:blank

