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Evangelische liedbundel 125  Geprezen zij de Heer 
 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

 
Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis. 
Dat eens voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking  464  Wees stil voor het aangezicht van God 
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1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
 
2. Wees stil want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
 
3. Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
 

Stilte afgesloten met Bemoediging en groet 
 

Gezang 477  Geest van hierboven 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
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met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!. 
 

Kindermoment 
 

Marcus 2:1-12  
 

De man die niet kan lopen 
 

Jezus maakt een man beter die niet kan lopen. 
 

Gebed 
 
Johannes de Heer 5  Al de weg 
 

1. Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf'len,  
Die mij voortleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaal'ge vrede,  
heb ik steeds op Zijn bevel. 
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'k Weet wat hier mij overkome,  
Hij maakt alle dingen wel. 
 
2. Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving,  
sterkt Hij mij met 't hemels brood. 
Als mijn schreden soms gaan wank'len  
en mijn ziel van dorst versmacht,  
geeft Hij mij het levend water, 
en vernieuwt mijn levenskracht. 
 
3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,  
door al 't aardse stormgebruis,  
en volkomen vreugde wacht mij, 
in het zalig Vaderhuis. 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,  
aan Zijn voeten nederleg,  
zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
"Jezus leidde m' al de weg." 
 

Prediker 3:1-15 
 

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de 
hemel. 2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te 
planten en een tijd om te rooien. 3 Er is een tijd om te doden en een tijd om te 
helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 4 Er is een tijd om 
te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te 
dansen. 5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd 
om te omhelzen en een tijd om af te weren. 6 Er is een tijd om te zoeken en een 
tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 7 Er 
is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en 
een tijd om te spreken. 8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 9 Welk voordeel heeft de 
mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? 10 Ik heb gezien dat 
het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er 
is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd 
gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 
doorgronden. 12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, 
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich 
aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij 
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moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14 Alles wat God 
doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, 
daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 
15 Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat 
voorbij is altijd weer terug.  
 

Verkondiging  “Alles komt goed” 
 

Johannes de Heer 133: 1, 3, 4   
 

1 Hij die rustig en stil 
zich steeds voegt naar Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft, 
die slechts hoort naar Zijn stem, 
zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 
 

Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

 
3 Wordt u moeite en strijd 
door de mensen bereid: 
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! 
Hij draagt u, ook uw kruis, 
brengt straks veilig u thuis, 
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'. 

 
Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

 
4 Blijf getrouw tot de dood, 
zorg in voorspoed of nood, 
dat toch nimmer het vuur in u doov'! 
Wat Hij zegt, moet gedaan, 
waar Hij zendt, moet gij gaan, 
geen bezwaren; vertrouw en geloof. 
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Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 
blijf maar rustig vertrouwen. 
Altijd ziende op Hem. 

 

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. 
 

Nieuwe liedboek 416  Ga met God 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar , in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 
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4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

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 
 

Volgende dienst 
Zondag 21 augustus 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. Menno 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: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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