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Muziekteam: Band Latreia 
Organist: Rogier Postma 

1 

 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 92: 1, 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
3. Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
 

Votum en groet 
 

Inleiding op de dienst 
Woord ter bemoediging:  Jozua 1:9 
 
9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets 
weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je 
bij.’ 
 

Opwekking 798  Houd vol 
 

Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
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Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 

 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
Hij laat ons nooit alleen. 

 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los....   4x 

 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen.   2x 
 
Hij laat ons nooit alleen. 

 

Gebod en aansporing tot Heilig leven: De tien geboden in hedendaagse 

taal 
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Gezang 463: 1, 2, 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. 
 
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. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Genesis 41:33-57 
 

Jozef in Egypte 
 

Jozef is door zijn broers verkocht,  
en zo terechtgekomen in Egypte. 
 
 

Elly & Rikkert  Jozef had een jas 
 

1 Jozef Jozef 
Jozef had een jas 
Een jas? een jas! 
Een wonderlijke jas 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
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Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Een droom? een droom! 
Een wonderlijke droom 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
3 Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Alweer? alweer! 
Hij droomde deze keer 
Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef in de put 
De put? de put! 
Een hele diepe put 
Waaruit kamelenhoeders 
Hem kochten van zijn broeders 
En naar Egypte brachten 
Daar droomde hij alle nachten 
Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef kreeg een troon 
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Een troon? een troon! 
En zelfs een gouden kroon 
Die kreeg hij als beloning 
Hij werd de onderkoning 
En al zijn broeders kwamen 
Eerbiedig bij hem samen 
De zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef had een jas 
 

1 Samuël 3:1-14 
 
1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die 
tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere 
nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet 
meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van 
God. De godslamp was nog niet gedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja, hier 
ben ik,’ antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U 
hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga 
maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw. 
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ 
Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer 
slapen.’ 7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich 
niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. 8 

Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar 
Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het 
de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. 
Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar 
luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan 
en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: 
‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 11 Toen zei de HEER tegen Samuel: ‘Let op! Ik ga in 
Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! 12 Als 
die dag aanbreekt zal Ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat Ik Eli 
en zijn familie heb voorzegd. 13 Ik heb hem aangekondigd dat Ik 
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onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn 
wandaad: hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen niet 
terechtgewezen. 14 Daarom heb Ik Eli’s familie gezworen dat geen graan- of 
vredeoffer ooit hun schuld zal kunnen inlossen.’. 
 

Gezang 329  Grote God, Gij hebt het zwijgen 
 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek, Heer, uw gemeente hoort. 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Johannes 10:22-30 
 
22In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was 
winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen 
de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in 
het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus 
antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam 
van mijn Vader doe getuigt over Mij, 26 maar u wilt Me niet geloven, omdat u 
niet bij mijn schapen hoort. 27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze 
en zij volgen Mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat 
alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de 
Vader en Ik zijn één.’ 
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Opwekking 126  Jezus vol liefde 
 

Jezus vol liefde,  
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
een vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel  
met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer,  
heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen  
steeds toegewijd zal zijn. 3x 
 

Verkondiging   
 

Meditatief orgelspel 
 

Gezang 326: 1, 2, 4  Een rijke schat van wijsheid 
 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 
4 Maar wie op 't woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
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die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in 't woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 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. 
 

Opwekking 520  Wees mijn verlangen 
 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
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Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 

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 ‘Kerk in Actie, de 
Kerk in Syrië’. 
 

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  
 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de 
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.  
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar  
een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. 
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief.  
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp 
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of 
moesten vluchten.  
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s 
waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, 

scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.  
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de 
economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. 
De collecte voor ‘Kerk in Actie, de Kerk in Syrië’, kunt u overmaken op 
de bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Bouw 
de kerk in Syrië of  

 QR code Diaconie 
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Volgende dienst 
Zondag 25 september 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. Menno Zandbergen 
Zondag 25 september 2022, Kids Praise: 16:00 uur Dhr. Sander van Willegen, 

Tevens ‘Kerk op schoot’ voor allerkleinste 
(Kids Praise is alleen te volgen via onze eigen YouTube kanaal, zie hieronder) 
 
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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