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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 90: 1, 2, 8  Gij zijt geweest, o Heer 
 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 

Bemoediging en Groet 
 

Gebed 
 

Wetslezing: Marcus 12:28-34 
 

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze 
discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam 
dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' 29 Jezus 
antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de 
enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand en met heel uw kracht." 31 Het op een na belangrijkste 



2 

is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' 
32 De schriftgeleerde zei tegen hem: 'Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij 
alleen is God en er is geen andere God dan hij, 33 en hem liefhebben met heel 
ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste 
liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere 
offers.' 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U 
bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde hem nog een vraag 
te stellen.  
 

Gezang 488 B  Zolang er mensen zijn op aarde 
 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

Gebed  
 

Kindermoment 
 

Genesis 28:10-22 
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Jakob is onderweg naar zijn oom Laban als hij een bijzondere droom 
krijgt  
 

Prediker 9:7-11 
 

7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles 
wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een 
feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op 
alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig 
en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat 
God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle 
inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in 
het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 11 Ik heb onder de zon opnieuw 
gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de 
oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de 
rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en 
toeval. 
 

Gezang 288: 1, 4  Eens komt de grote zomer 
 

1. Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
4. Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 
 

Mattheüs 20:1-16 
 

1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het 
ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat 
hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, 
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stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en 
toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: 
"Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." 5 En 
ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur 
later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag 
nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg 
hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" 7 "Niemand wilde ons 
in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de 
wijngaard." 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen 
zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin 
daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." 9 En zij die er vanaf het elfde 
uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die 
als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer 
zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in 
handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 "Die laatsten 
hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij 
het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." 13 Hij gaf een 
van hen ten antwoord: "Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je 
hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je 
toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 
15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik 
goed ben?" 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'  
 

Gezang 288: 7, 8  Dan zijn wij aangezeten 
 

7. Dan zijn wij aangezeten 
in Gods verheven zaal, 
en zullen met Hem eten 
het eeuwig avondmaal. 
Dan schenkt de boom des levens 
ons vrucht in overvloed, 
en van de stroom des levens 
drinken wij daar met God. 
 
8. Dan zal het loflied schallen 
rondom de gouden troon, 
dan heffen wij daar allen 
met grote vreugde aan: 
lof zij en eer en sterkte 
de Vader en de Zoon, 
de Geest om al zijn werken 
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zij lof van nu voortaan. 
 

Verkondiging   
 

Gezang 482  De eersten zijn de laatsten 
 

1. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
4. Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 
 
5. Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 
 
6. Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
 
7. Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
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8. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kiest dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Stil gebed 
 

Onze Vader  
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Gezang 464 
 

1. Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet. 
 
2. Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 
Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 
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in het loflied aan de Here, 
die de zijnen niet vergeet! 
 

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 ‘Jeugd in Eigen wijk‘ en voor ‘Diaconaal werk 
in eigen wijk’. 
 
U kunt uw collecte voor ‘Jeugd in Eigen wijk’, overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Jeugd in Eigen wijk 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 
 

Volgende dienst 
Zondag 31 juli 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Dhr. T. Maarsen 
 
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 
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