
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Kerkdienst                      28 augustus 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Kun je wel of niet meedoen” 
Schriftlezing: Jesaja 65:11-16, Openbaring 2:12-17 (NBV)  
Organist: Jan Teeuw 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 146: 1  Zing, mijn ziel, voor God uw HERE 
 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 

Stil gebed, Votum en groet 
 

Psalm 116: 3, 8  Hij is goedgunstig in gerechtigheid 
 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Marcus 6: 30-44 
 

Vijf broden en twee vissen. 
 

Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten krijgt met 
maar vijf broden en twee vissen. 

 

Hemelhoog 349  Jezus roept alle kleine kinderen 
 

Jezus roept alle kleine kind’ren, 
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Jezus roept alle kleine kind’ren, 
Jezus roept alle kleine kind’ren, 
alle kleine kind’ren mogen komen. 
 
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kind’ren 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kind’ren 
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kind’ren 
tien kleine kind’ren mogen komen. 
 
Jezus roept alle grote mensen, 
Jezus roept alle grote mensen, 
Jezus roept alle grote mensen, 
alle grote mensen mogen komen. 
 
Eén grote, twee grote, drie grote mensen 
vier grote, vijf grote, zes grote mensen 
zeven grote, acht grote, negen grote mensen 
tien grote mensen mogen komen. 
 

Gebed 
 

Jesaja 65:11-16 
 

11 Maar jullie die de HEER hebben verlaten en mijn heilige berg 
veronachtzaamd, die voor de god van het geluk de tafel dekten en voor de god 
van het fortuin de kruiken vulden, 12 jullie zal ik voor het zwaard bestemmen, 
ieder van jullie zal knielen voor de slacht. Want ik heb geroepen, maar jullie 
antwoordden niet, ik heb gesproken, maar jullie luisterden niet; jullie deden wat 
slecht is in mijn ogen, en jullie verkozen wat ik niet wil. 13 Daarom - dit zegt 
God, de HEER: Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden; mijn 
dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden; mijn dienaren zullen zich 
verheugen, maar jullie zullen te schande staan; 14 mijn dienaren zullen juichen 
van vreugde, maar jullie schreeuwen het vertwijfeld uit en weeklagen, vanwege 
een gebroken geest. 15 De naam die jullie nalaten wordt door mijn 
uitverkorenen gebruikt wanneer zij iemand vervloeken: 'Zo zal God, de HEER, je 
doden!' Maar mijn dienaren geef ik een andere naam, 16 die in dit land zal 
dienen als zegenspreuk en eedformule: 'Bij de waarachtige God'. Dan zal alle 
ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor mijn ogen.  
 

Openbaring 2:12-17 
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12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: "Dit zegt hij die het 
scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar 
Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij 
niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd 
gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14 Maar enkele dingen heb ik tegen 
u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij 
voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees 
zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is het ook bij u: sommigen 
houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch 
met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen 
met het zwaard uit mijn mond bestrijden. 17 Wie oren heeft, moet horen wat 
de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen 
manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die 
niemand kent, behalve degene die het ontvangt."  
 

Gezang 304: 2  De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast 
 

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 

Verkondiging  “Kun je wel of niet meedoen” 
 

Gezang 473: 1, 2, 3, 4  Neem mijn leven, laat het, Heer 
 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
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4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Gebed 
 

Gezang 51  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’en ik kom 
 

1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 

Delen van het brood 
 

Delen van de wijn 
 

Gezang 400: 1  Almachtige, verheven Heer, halleluja 
 

1. Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Dankgebed en voorbede 
 

Psalm 111: 3, 6  Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs 
 

3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
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zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 
 
6. Van alle wijsheid het begin 
is; vrees den Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 

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 
‘Avondmaalscollecte’ bestemd voor Paulien Naber. 
 
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 ‘Avondmaalscollecte’bestemd voor Pauline Naber 
De diaconie steunt Paulien al jaren in haar levensonderhoud met een bedrag van €600 per 
maand, zodat zij haar werk als zendelinge kan doen. 
Paulien is momenteel in Aalsmeer. Zij hoopt in een kerkdienst binnenkort te vertellen over 
haar “nieuwe werk” in Mexico. Zij is nu directrice bij een vluchtelingenkamp op de grens 
van Mexico en Amerika. Meer informatie kunt u lezen in het kerkblad of 
www.hervormdaalsmeer.nl  
 
Misschien is het niet bekend, maar de zendingsbusjes in de kerk zijn ook (gedeeltelijk) 
bestemd voor dit doel. Helaas is hiervan de opbrengst erg laag en het potje waaruit de 
diaconie deze steun haalt, moet nodig aangevuld. We hopen met deze collecte een mooi 
bedrag bij elkaar te krijgen. De diaconie verdubbeld deze collecte tot een maximaal bedrag 
van €2500,00. 
 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/
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Uw kunt het overmaken op de bankrekening van de diaconie NL95 RABO 
0300 1205 16 o.v.v. Pauline Naber of  

 QR code Diaconie 
 
 
 

De diaconie hoopt Paulien ook in dit mooie werk voor de Mexicaanse vluchtelingen zo goed 
mogelijk bij te staan, maar  vraagt vooral om uw gebed en Gods zegen! 
 
 
Volgende week 
Tentdienst, Praamplein in de Feesttent: 10:00 uur Ds. Menno zandbergen 
Thema “Always better together”, zie meer info: Home - Tentdienst Aalsmeer 
Uw kunt de dienst ook mee maken via het tv kanaal van de Radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)  
of via onze eigen YouTube kanaal: Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
 
 
Volgende dienst 
Zondag 11 september 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur dhr. S. van Willegen 
 
 
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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