
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Kerkdienst                      16 Oktober 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “De prijs voor geloof” 
Schriftlezing: ‘Handelingen 6:7-15, 7:52-57,  
Openbaring 2:8-11 (NBV)  
Organist: Margreet Zandbergen 
Muziekteam: Nanouk 
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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 1: 1, 2, 3  God heeft het eerste woord 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

Stil gebed, Votum en groet 
 

Gezang 1: 4  God staat aan het begin 
 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 

Wat is Gods droom? 
 

Openbaring 21:1-8  Gelijkenissen 
 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
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bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde 
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de 
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.' 
5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf 
het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' - 6 Toen zei hij 
tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het 
einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven 
geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal 
mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich 
hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of 
afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de 
vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'  
 

Hemelhoog 88  Zoekt eerst het koninkrijk van God 
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

Gebed  
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Marcus 10:46-52 
 

Bartimeüs kan weer zien. 
 

Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar Bartimeüs weer 
kan zien. 

 

Hemelhoog 371  Bewaar je oog 
 

Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
 
Bewaar je oor, bewaar je oor 
voor wat je hoort. 
Bewaar je oor, bewaar je oor 
voor wat je hoort. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oor, bewaar je oor 
voor wat je hoort. 
 
Bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. 
Bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. 
 
Bewaar je hand, bewaar je hand 
voor wat je doet. 
Bewaar je hand, bewaar je hand 
voor wat je doet. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
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Bewaar je hand, bewaar je hand 
voor wat je doet. 
 
Bewaar je voet, bewaar je voet 
voor waar je gaat. 
Bewaar je voet, bewaar je voet 
voor waar je gaat. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je voet, bewaar je voet 
voor waar je gaat. 
 
Bewaar je oog, je oor, 
je mond, je hand, je voet. 
Bewaar je oog, je oor, 
je mond, je hand, je voet. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oog, je oor, 
je mond, je hand, je voet. 
 

Gebed  
 

Handelingen 6:7-15 
 

7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in 
Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof. 
8 Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen 
onder het volk. 9 Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe 
ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, 
kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, 10 maar ze 
konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde. 
11 Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat 
Stefanus Mozes en God had gelasterd. 12 Ook het volk hitsten ze op, evenals de 
oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en 
brachten hem voor het Sanhedrin. 13 Ze lieten valse getuigen komen, die 
verklaarden: 'Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, 
14 want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal 
afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.' 
15 Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn 
gezicht leek op dat van een engel.  
 



5 

Handelingen 7:52-57 
 

52 Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de 
komst van de Rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu 
de Rechtvaardige verraden en vermoord, 53 u die de wet ontvangen hebt door 
tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.' 54 Toen ze dit 
hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. 55 Maar vervuld 
van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister 
van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56 en hij zei: 'Ik zie de 
hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.' 57 Maar 
ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden 
met zijn allen op hem af. 
 

Hemelhoog 216: 1, 2  Kroon Hem met gouden kroon 
 

1. 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. 
 
2. 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. 
 

Openbaring 2:8-11 
 

8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: "Dit zegt hij die de eerste en 
de laatste is, die dood was en nu leeft: 9 Ik weet van de ellende en de armoede 
waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door 
mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. 10 Wees 
niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de 
duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien 
dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, 
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dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. 11 Wie oren heeft, moet horen wat 
de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen 
schade ondervinden." 
 

Opwekking 832  Jezus overwinnaar 
 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar  2x 
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Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen  2x 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 

 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
 

Verkondiging  “De prijs voor geloof ” 
 

Hemelhoog 679  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
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Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

Afscheid Linda van Veen 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Gezang 297  Toch overwint eens de genade 
 

1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
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De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 

Zegen 
 

Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ‘t Anker 
 

Collectes 
 
Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
Middencollecte: bestemd voor ‘Kerk en Beheer’  
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘Diaconaal werk in eigen wijk’  
 
De collectes van deze week zijn bestemd voor ‘Kerk en Beheer‘ en voor ‘Diaconaal werk in 
eigen wijk’. 
 
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   
 
Deze collecte is 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 23 oktober 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. M.J. 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) 
 

about:blank
about:blank
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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 

about:blank

