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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 553  Laat het feest zijn in de huizen 
 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 

In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 

 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 

In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 

 
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja. 2x 

 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 

 

Votum en groet 
 

Jozua 3:14-16a 
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14 Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, 
gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. 
15 Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het 
water werden omspoeld - de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers 
-, 16 kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij 
de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel 
de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho 
 

Opwekking 642  De rivier 
 

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.  
 
Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.  
 

Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.  

 
Kom ontvang een heel nieuw leven,  
kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".  
 

Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.  

 
Leid mij steeds weer naar het water;  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Gebed 
 

Mattheüs 5:17-20 
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17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik 
ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 
18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke 
tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar 
een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te 
doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. 
Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de 
hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet 
groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 
 

Gezang 434: 1, 2, 4   
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

 
Kindermoment 
 

Genesis 37:12-36 
 

Jozef zit in de put 
 

de broers van Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze 
hem in een put gooien en daarna verkopen aan 
handelaars. 

 



 

4 

Opwekking Kids 88  Een rivier vol van vrede 
 

Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede  
in mijn hart. 2x 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 2x 
 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 2x 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 2x 
 

Mattheüs 6 
 

1 Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, 
alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je 
niet. 2 Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de 
huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te 
worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3 Maar als je 
aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 
4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen. 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de 
huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, 
zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.  
6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je 
Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen 
zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden 
verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie 
nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9 Bid daarom als volgt: Onze 
Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk 
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komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons 
vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in 
beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 14 Want als jullie 
anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 
15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen 
evenmin vergeven. 16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht 
als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het 
vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie 
vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet 
dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 19 Verzamel voor jezelf 
geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze 
te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, 
daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je 
hart zijn. 22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel 
je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam 
duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die 
duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg ik 
jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch 
over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan 
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?  Kijk naar de vogels in de lucht: 
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie 
hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  27 Wie van 
jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één 
el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over 
kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet 
en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als 
een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen 
in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal 
hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat 
zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons 
kleden?" 32 - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse 
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de 
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen las. 
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Gezang 463: 1, 2, 4, 5  O Heer die onze vader zijt 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Verkondiging  “De reis of de bestemming” 
 

Opwekking 582  Jezus alles geef ik U 
 

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 2x 
 
Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 2x 
 
Door uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn. 2x 
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Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn. 
 

Opwekking 331  Breng dank aan de eeuwige 
 

Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond.  2x 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 

Danken en bidden 
 

Gezang 293  Wat de toekomst brengen mogen 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
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zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

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 ‘Diaconaal werk 
in eigen wijk’. 
 
U kunt uw collecte voor ‘Jeugd in eigen wijk’, 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 18 september 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. M. Gehrels, Tienhoven 
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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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