
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Kerkdienst Belijdenis                    3 Juli 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Schriftlezing: Handelingen 10:9-22, 34-36 (BGT)  
Thema: “Kiezen” 
Organist: Maarten Noordam 
Muziekteam: Oosterkerker band 
 
In de dienst doet Cynthia van Elswijk belijdenis van het geloof 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 149: 1,2  Halleluja! laat opgetogen 
 

1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam  Lenie Olij-Bosman 
 

Hemelhoog 467: 1  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, 
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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. 
 

Hemelhoog 391  Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één!  2x 
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Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Kindermoment 
 

Handelingen 10:9-36, 44-48 
 

De droom van Petrus over het laken met reine enonreine 
dieren en zijn ontmoeting met Cornelius, een Roemein 
die de God van Israël vereert 

 

Hemelhoog 237  Een vlammetje hier, een vlammetje daar. 
 

Een vlammetje hier, 
een vlammetje daar. 
Een heleboel vlammetjes 
bij elkaar. 
Zeg weet je het al, 
vandaag is het feest 
voor jou en voor mij 
kwam de heilige Geest. 
 
Een vlammetje hier, 
een vlammetje daar. 
We doen onze vlammetjes 
bij elkaar. 
Dan is het een vuur, 
dan is het een feest 
wij danken de Heer 
voor de heilige Geest! 
 

Gebed  
 

Handelingen 10: 9-22 
 
9De volgende dag kwamen de mannen van Cornelius in de buurt van Joppe. Het 
was ongeveer twaalf uur ’s middags. Op dat moment ging Petrus naar het platte 
dak van het huis om te bidden. 10Maar omdat hij honger had, werd er eerst wat 
eten voor hem klaargemaakt. Terwijl Petrus op het eten zat te wachten, kreeg 
hij een droom. 11In die droom zag hij hoe de hemel openging. En uit de hemel 
kwam iets naar beneden dat leek op een groot laken. Het werd aan vier 
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punten vastgehouden. 12In het laken zaten alle soorten dieren die er op de 
wereld zijn: grote dieren, kleine dieren en ook allerlei vogels. 13Toen zei een 
stem: ‘Sta op, Petrus. Slacht deze dieren en eet ze op.’ 14Maar Petrus zei: ‘Nee, 
Heer, dat doe ik niet! Want er zijn onreine dieren bij, en ik heb nog nooit iets 
gegeten dat volgens de wet onrein is.’ 15Weer hoorde hij een stem. De stem zei: 
‘Wat God rein noemt, mag jij niet onrein vinden.’ 16Dat gebeurde drie keer. En 
meteen daarna ging het laken weer omhoog de hemel in. 17Petrus was in de war 
door de dingen die hij gezien had. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Op 
dat moment kwamen de mannen van Cornelius eraan. Ze hadden overal 
gevraagd waar het huis van Simon was. Nu stonden ze beneden voor de 
deur. 18Toen er iemand opendeed, vroegen ze: ‘Logeert Simon Petrus hier?’ 
19Intussen zat Petrus nog na te denken over zijn droom. Maar de heilige Geest 
zei tegen hem: ‘Er staan beneden drie mannen die jou zoeken. 20Sta op en ga 
naar hen toe. Je moet zonder aarzelen met hen meegaan. Want ik heb hen 
gestuurd.’ 21Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: ‘Ik ben de man 
die jullie zoeken. Wat kan ik voor jullie doen?’ 22De mannen antwoordden: ‘Wij 
komen namens Cornelius. Cornelius is een Romeinse officier die God vereert en 
leeft zoals God het wil. Het hele Joodse volk heeft respect voor hem. Een engel 
van God heeft tegen hem gezegd dat hij u moest laten halen. En dat hij moet 
luisteren naar wat u te zeggen hebt.’ 
 

Handelingen 10: 34-36 
 
34Toen begon Petrus te spreken. Hij zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God alle 
mensen even belangrijk vindt. 35God houdt van iedereen die eerbied voor hem 
heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort. 36Dat 
goede nieuws heeft God aan de Joden bekendgemaakt. Hij stuurde Jezus 
Christus naar hen toe. En Jezus is de Heer van alle mensen. 
 

Hemelhoog 629  Kracht van Uw liefde 
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
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Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 2x 

 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

Verkondiging  “Kiezen” 
 

Opwekking 807  God van Licht, wees mijn gids 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 



6 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, 
waar U woont. (4x) 

 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm…(4x) 

 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
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Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

 

Uitleg belijdenis 
 

Presentatie 
 

Hemelhoog 617  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. 
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O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 

Belijdenisvragen 
 

Geloft en zegening 
 

Hemelhoog 61: 1  De Here zegent jou 
 

1. de Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 

Gelofte gemeente 
 

Gezang 44: 1  Dankt, dank nu allen God 
 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
Belijdenisgeschenk 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 818  Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
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Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied.   2x 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
En klinkt het overwinningslied. 

 

Zegen 
 
Na afloop,  
Gelegenheid tot feliciteren. 
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
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Collecte 
 
De collecte voor deze zondag is bestemd voor de HGJB.  
Samen met de kerken, helpt deze organisatie jongeren om met 
God te leven. De HGJB ontvangt als Christelijke organisatie 
daarvoor geen subsidies. De HGJB organiseert inspirerende 
activiteiten voor jongeren en rusten hun ouders en 
leidinggevenden toe met materialen voor goed kerkelijk 
jeugdwerk. De HGJB kan dankzij uw bijdrage onder andere leuke activiteiten voor jongeren 
organiseren. Kijk voor meer info op de website www.hgjb.nl 

U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 
0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer 
en/of op de bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 
1205 16 o.v.v. collecte, of hier naaste QR codes gebruiken. De 
QR codes kunt u scannen met uw telefoon. 
 
 
QR code Diaconie/HGJB 
 
 

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

http://www.hgjb.nl/
about:blank
about:blank
about:blank

