
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Kerkdienst                    25 September 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Verbinding geeft leven ” 
Schriftlezing: Marcus 12: 28-34, Romeinen 1: 8,  
1 Korintiers 1:4-5,Fillippenzen 1:3-6, Kolossenzen 1:3-4, 
1 Tessalonicenzen 1:2-3, Efeziers 1:3 (NBV)  
Organist: Johan van der Zwaard 
Muziekteam: Mirjam 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 150  Looft God, looft Hem overal 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen 
 

Stil gebed, Votum en groet 
 

In Memoriam 
 

Hemelhoog 627: 1  Abba Vader 
 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
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U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 

Inleiding: “Verbinding geeft leven” 
 

Hemelhoog 391  Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
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Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 38  Ik hef mijn ogen naar de bergen 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 2x 
 
Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
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Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 

Kindermoment 
 

Genesis 44: 18-45:15 
 

Jozef en zijn broers. 
 

Juda vertelt over het verdriet van Jakob, en Jozef maakt 
zich bekend aan zijn broers. 

 

Hemelhoog 50  Heer, U kent mij als geen ander 
 

Heer, U kent mij als geen ander 
U weet of ik zit of sta 
en U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
dat U mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
t’ Is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 2x 

 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan 
overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
en U maakte heel mijn lichaam 
telde ook nog al mijn haar 
nee, dit kan ik ook niet vatten 
het is mij te wonderbaar 
 

Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 2x 
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Gebed 
 

Marcus 12:28-34 
 

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze 
discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam 
dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' 29 Jezus 
antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de 
enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand en met heel uw kracht." 31 Het op een na belangrijkste 
is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' 
32 De schriftgeleerde zei tegen hem: 'Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij 
alleen is God en er is geen andere God dan hij, 33 en hem liefhebben met heel 
ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste 
liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere 
offers.' 34 Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U 
bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde hem nog een vraag 
te stellen.  
 

Romeinen 1:8 
 

8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de 
hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 
 

1 Korintiers 1:4-5 
 

4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft 
geschonken. 5 Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en 
al uw kennis 
 

Fillippenzen 1:3-6 
 

3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer ik voor u 
allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt 
bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat 
hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van 
Christus Jezus. 
 

Kolossenzen 1:3-4 
 

3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, 
voor u, 4 want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle 
heiligen liefhebt, 
 

1 Tessalonicenzen 1:2-3 
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2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze 
gebeden 3 en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot 
stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de 
komst van Jezus Christus, onze Heer. 
 

Efeziers 1:3 
 

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de 
hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 
 

Hemelhoog 523  Ik geloof in God de Vader 
 

Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 

Verkondiging  “Verbinding geeft leven” 
 

Hemelhoog 399  Samen in de Naam van Jezus 
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Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Briefjes van dankbaarheid  
 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe Liedboek 416: 4  Ga met God, en Hij zal met je zijn 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 

Na afloop,  
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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 ZWO, bestemd voor 
‘Danique Piet, voor ondersteuning van onderhoud’  
 
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  
 
Danique is in september begonnen met haar werkzaamheden in het Duitse Hernhut in de 
staff van de disipel trainingsschhool van Jeugd met een Opdracht. Deze basis is gefocust op 
worship, voorbede en bediening vanuit een intieme relatie met Jezus. De school waar zij 
deel van zal zijn is een nieuwe school genaamde de “Harvest DTS”. Deze “Harvest DTS” is 
ontstaan uit het verlangen om Gods hart uit te dragen naar de volken en landen, om 
handvatten te krijgen die effectief zijn en een commitment te maken waar Hij ons ook heen 
zou zenden.  
Danique zal er voor 2 jaar op vrijwillige basis zijn en daarmee is zij afhankelijk van Gods 
voorziening. Maandelijks zal zij tussen de € 600,-- en € 840,-- nodig hebben en zij gelooft dat 
God daarin zal gaan voorzien.  
Daarom vinden wij het belangrijk haar werk te ondersteunen! Helpt u mee?  
 

Uw kunt het overmaken op de bankrekening van de ZWO Hervormde 
Gemeente Aalsmeer diaconie t.n.v., NL73RABO0380144069 o.v.v. 
Danique Piet of  

 QR code ZWO 
 
 

 
Vanmiddag 
Kidspraise: 16:00 uur Dhr. Sander van Willegen, in de kerk 
Kerk op schoot: 16: 00 uur Ds. Menno Zandbergen, in ‘t Anker 
 
Volgende dienst 
Zondag 2 oktober 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/ 

about:blank
about:blank
about:blank
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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 
 


