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Organist: Henk van Voorst 

1 

 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 65: 1, 2  De stilte zingt u toe o, Here 
 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Evangelische liedbundel 343  Heer onze God, hoe heerlijk is uw 
Naam (eigen bundel 150) 
 

1. Heer, onze God,  
hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt  
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde  
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder  
van uw heerlijkheid. 
 
2. Heer, onze God,  
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die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land  
met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen,  
dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid  
en luister schenkt? 
 
3. U komt ons, Heer,  
in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer,  
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen,  
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil  
in eeuwigheid! 
 
4. Daarom zal, Heer,  
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt  
met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde,  
heffen wij het aan: 
Heer, onze God,  
hoe heerlijk is uw Naam! 
 

Gebed van Verootmoediging ……: 
 
Evangelische liedbundel 302  Heer ik kom tot U (eigen bundel 134) 
 

1. Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2. Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
3. Zie mij voor U staan, 
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zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4. Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

Gebed om de opening van Gods woord 
 

Kindermoment 
 

Genesis 29:14-30 
 

Lea en Rachel 
 
 

 

Jona 1: 1-2:1 
 

1 Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 'Maak je gereed en 
ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze 
daar doen is ten hemel schreiend.' 3 En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte 
naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met 
bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te 
varen naar Tarsis, weg van de HEER. 4 Maar de HEER wierp een hevige storm op 
de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. 5 De zeelieden 
werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het 
gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip 
afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. 6 De schipper 
ging naar hem toe en zei tegen hem: 'Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je 
God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.' 
7 Intussen overlegden de zeelieden: 'Laten we het lot werpen om te weten te 
komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.' Ze wierpen het lot, en het 
lot viel op Jona. 8 Toen zeiden ze tegen hem: 'Vertel ons: Hoe komt het dat deze 
ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land 
kom je? Bij welk volk hoor je?' 9 Jona antwoordde: 'Ik ben een Hebreeër en ik 
vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt 
heeft.' 10 De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat hij 
was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: 'Hoe heb je dat kunnen 
doen?' 11 En ze vroegen hem: 'Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met 
rust laat?' Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. 12 Hij antwoordde: 
'Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het 
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mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.' 13 Maar de mannen 
roeiden uit alle macht om weer aan land te komen; dat lukte hun echter niet, 
want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. 14 Toen riepen ze tot de 
HEER: 'Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man 
opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de 
HEER, al wat u wilt dat doet u!' 15 Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in 
zee, en de woede van de zee bedaarde. 16 De mannen werden vervuld met 
bang ontzag voor de HEER. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. 
2:1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten 
zat Jona in de buik van de vis.  
 

Jona 2:11-4:11 
 

11 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. 3:1 Opnieuw 
richtte de HEER zich tot Jona: 2 'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote 
stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.' 3 En Jona maakte 
zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve 
was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4 Jona trok de stad in, 
één dagreis ver, en riep: 'Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!' 
5 De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, 
van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. 6 Toen de profetie de koning 
van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en 
ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve 
omroepen: 'Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand 
toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De 
dieren mogen niet grazen of water drinken. 8 Iedereen, mens en dier, moet zich 
hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders 
gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. 9 Misschien dat God van 
gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede 
laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.' 10 Toen God zag dat zij inderdaad 
anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te 
doen, en hij deed het niet. 4:1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd 
kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: 'Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog 
thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God 
die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij 
maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' 4 Maar 
de HEER zei: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent?' 5 Nadat Jona Nineve had 
verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut 
gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 
6 Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven 
zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over 
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de plant. 7 Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de 
plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, 
liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op 
Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: 
'Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' 9 Maar God zei tegen Jona: 
'Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?' Jona antwoordde: 'Ik ben 
verschrikkelijk kwaad, en terecht!' 10 Toen zei de HEER: 'Als jij al verdriet hebt 
om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die 
jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht 
verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar 
meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en 
rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?'  
 

Handelingen 9:1-19 
 

1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. 
Hij ging naar de hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee 
te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg 
die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en 
kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en Damascus 
naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op 
de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je 
mij?' 5 Hij vroeg: 'Wie bent u, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij 
vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je 
moet doen.' 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze 
hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8 Saulus kwam overeind, en hoewel 
hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de 
hand en brachten hem naar Damascus. 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en 
dronk hij niet. 10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een 
visioen zei de Heer tegen hem: 'Ananias!' Hij antwoordde: 'Ik luister, Heer.' 
11 Daarop zei de Heer: 'Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van 
Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij isaan het bidden, 12 en hij 
heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem 
de handen oplegt om hem weer te laten zien.' 13 Ananias antwoordde: 'Heer, 
van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw 
heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 Bovendien heeft hij toestemming van 
de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.' 
15 Maar de Heer zei: 'Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn 
naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 
16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.' 17 Ananias 
vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij 
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zei: 'Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u 
verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en 
vervuld wordt van de heilige Geest.' 18 Meteen was het alsof er schellen van 
Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat 
hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de 
leerlingen in Damascus  
 

Johannes de Heer 306  Op bergen en in dalen….. (eigen bundel 98) 
 

1. Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
 
2. Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans 't heelal! 
 
3.  Roem, Christen, aan mijn linker 
en rechterzijd' is God! 
Waar 'k machtloos nederzinke 
of bitter lijd', is God! 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God! 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God! 
 

Verkondiging   
 

Evangelische Liedbundel 170  Groot is uw trouw o Heer  
(eigen bundel 68) 
 

1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
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Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 

Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw o Heer, 
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

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. 
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Gezang 252  Wat zijn goede vruchten 
 

1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
 
2. Geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 
 
4. Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 

Zegen 
 
Na afloop,  
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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. 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 7 augustus 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. E.J. Weterman 
 
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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