
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Kerkdienst                      23 Oktober 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Rebellie breekt de band” 
Schriftlezing: Openbaring 2:18-29 (NBV)  
Organist: Joshua Prins 
Muziekteam: Mirjam 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 99:1, 2, 3  God is Koning, Hij 
 

1. God is Koning, Hij  
sticht zijn heerschappij.  
Volken, hoort zijn stem.  
Buigt u, beeft voor Hem,  
die met macht gekroond  
op de cherubs troont.  
Aarde, word bewogen,  
beef voor zijn vermogen.  
 
2. God, die recht gebood,  
is in Sion groot;  
van zijn troon belacht  
Hij der volken macht.  
Hoog en zeer geducht,  
heilig en doorlucht  
is uw naam, o Here;  
laten zij die eren!  
 
3. Niet op bruut geweld  
hebt G' uw macht gesteld.  
Gij o Koning, zegt;  
Ik bemin het recht.  
Onder uw beleid  
heerst gerechtigheid;  
uw verbond heeft leven  
aan uw volk gegeven.  
 

Stil gebed, Votum en groet 
 

Opwekking 832  Jezus overwinnaar 
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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 

 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen  2x 
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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 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 609  Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Kindermoment 
 

Marcus 12:41-44 
 

Een arme weduwe geeft geld 
 

Een arme vrouw geeft meer geld aan de tempel dan ze 
kan missen. 

 

Kinderopwekking 17:1, 2  Kinderen van de Vader 
 

1 Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt, 
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en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 
 

Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 

 
2 Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 
 

Omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren 
van de Vader zijn. 

 

Gebed  
 

Openbaring 2:18-29 
 

18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: "Dit zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, 
hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer 
dan vroeger. 20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes 
noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht 
en het eten van heidens offervlees verleidt. 21 En hoewel ik haar de tijd heb 
gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig 
gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar 
plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 23 haar kinderen zal ik 
laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het 
ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen 
naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet 
aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden 
van Satan, zeg ik: 'Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat 
ik kom.' 26 Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over 
alle volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk 
worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft 
gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. 29 Wie oren heeft, moet 
horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."  
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Psalm 2: 3, 4  Ik roep op aarde ’t woord des HEREN uit 
 

3. Ik roep op aarde 't woord des Heren uit. 
Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijz'len door uw grote kracht". 
 
4. O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vreest God den Heer en dicht Hem naar zijn eis, 
Verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede 
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 
 

Verkondiging  “Rebellie breekt de band ” 
 

Hemelhoog 2  Welzalige de man die niet wandelt 
 

Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Psalm 73:10  Wien heb ik in den hemel, Heer 
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10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 

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 30 oktober 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Dhr. E. Kramer, m.m.v Gelegenheidskoor 
uit Lisse, o.l.v.  
 
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

