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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 98: 1, 2  Zingt een nieuw lied voor God den Here 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

Stil gebed, Woord van afhankelijkheid, Groet 
 

Inleiding 
 

Exodus 25:8-9, 40 
 
8En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. 9Gij zult 
het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en 
het model van al zijn gerei. 
 
40Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg 
getoond is. 
 

Exodus 26:30 
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30Dan zult gij de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op 
de berg getoond werd. 
 

Exodus 27:8b  
 
8b zoals Hij u op de berg getoond heeft, zó zal men het maken. 
 

1 Kronieken 28:19 
 

19Alles staat in een geschrift, ontvangen uit de hand des Heren, waarin Hij mij 
onderrichtte aangaande de gehele uitvoering van het ontwerp. 
 

Mattheüs 7:24 
 
24Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een 
verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.  
 

Gebed van Verootmoediging ……: 
 

Opwekking 689  Spreek, o Heer 
 

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 



 

3 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 

 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 

Kindermoment 
 

Genesis 32:23-32 
 

Jakob vecht in de nacht 
 
 

 

Hemelhoog 217  Majesteit 
 

Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus 
en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, 
God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon 
vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
Dus verhoog, 
maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God 
kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 
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Gebed om de Heilige Geest 
 

Handelingen 1:6-8 
 
6Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt 
Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7Hij zeide tot hen: Het is niet uw 
zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan 
Zich gehouden heeft, 8maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest 
over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en 
Samaria en tot het uiterste der aarde.  
 

Handelingen 28:16, 30-31 
 
16En toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te 
wonen met de soldaat die hem bewaakte. 
 
30En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en 
ontving allen, die tot hem kwamen, 31predikende het Koninkrijk Gods, en 
onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, 
zonder enige belemmering. 
 

Nieuwe liedboek 678: 2,4, 9  De wijnstok bloeit  
 

2 De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 
 
4 Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 
 
9 En allen die naar 's Heren wegen vragen, 
die van zijn grote naam het zegel dragen, 
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 
van Woord en Geest. 
 

Verkondiging  “Hoe God de wereld ordent” 
 

Nieuwe Liedbundel 413 
 

1. Grote God, wij loven U, 
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Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 

Lofprijzing, Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 216 
 

Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
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Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 

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 ‘Evangelisatie in eigen wijk’, overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Evangelisatie 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 14 augustus 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. G.J. De Ruiter 
 
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 

about:blank
about:blank
about:blank
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