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Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Eerste liefde” 
Schriftlezing: Jeremia 2:1-12, Openbaring 2:1-7 (NBV)  
Organist: Jan Terlouw 
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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 21: 1, 2, 3  Alles wat adem heeft love de Here 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Stil gebed, Votum en groet 
 

Psalm 89: 1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
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Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

10 beloften 
 

Psalm 89: 3, 4, 6  Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor 
 

3. Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
4. Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 
 
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Marcus 5:21-24, 35-43  
 

Meisje sta op 
. 
het dochtertje van Jaïrus is gestorven,  
maar Jezus maakt haar weer levend 

 

Hemelhoog 338  ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
 

'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
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Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 

Jeremia 2:1-12 
 

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 'Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de HEER: Ik weet 
nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde 
door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. 3 Israël is aan de HEER 
gewijd, het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laadt schuld op 
zich, hij wordt door onheil getroffen - spreekt de HEER. 4 Luister naar de 
woorden van de HEER, volk van Jakob. Stammen van Israël, luister allemaal! 
5 Dit zegt de HEER: Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan dat ze mij 
hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aan liepen en zelf nietswaardig 
werden? 6 Zij zeiden niet: "Waar is de HEER, die ons uit Egypte heeft bevrijd, die 
ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een 
land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen 
mensen wonen." 7 Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden, een rijke 
oogst aan vruchten wachtte jullie daar. Jullie kwamen er - en bezoedelden mijn 
bezit, mijn eigen land werd mij een gruwel. 8 De priesters zeiden niet: "Waar is 
de HEER?" De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen 
tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter 
goden aan van wie geen hulp was te verwachten. 9 Daarom klaag ik jullie 
nogmaals aan, en de kinderen van je kinderen klaag ik aan - spreekt de HEER. 
10 Ga naar de Griekse eilanden, vraag na, trek naar Kedar, onderzoek: is zoiets 
ooit gebeurd, 11 heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En godenzijn het nog 
niet eens! Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden 
kan. 12 Hemel, wees ontzet! Huiver, sidder en beef! - spreekt de HEER.  
 

Openbaring 2:1-7 
 

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: "Dit zegt hij die de zeven 
sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards 
verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u 
boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen 
zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en 
hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit 
heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke 
hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als 
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vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw 
lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als ik de 
praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de 
levensboom die in Gods paradijs staat."  
 

Gezang 476: 4  Mensenzoon tussen de kandelaren 
 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 

Verkondiging  “Eerste liefde” 
 

Gezang 481  O grote God die liefde zijt 
 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
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uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 627  Abba Vader 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Zegen 
 
Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
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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 28 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: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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