
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

Kerkdienst                      30 Oktober 2022 
Dhr. E. Kramer                           10 uur 
Schriftlezing: Johannes 1:1-11 (NBG)  
Thema: “De waterdragers” 
Organist: Henk van Voorst 
Muziekteam: Latreia band 
Koor: Gelegenheidskoor o.l.v. C. van ‘t Wout 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 105: 1, 2  Looft de Heer, en laat ons blijde 
 

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
2. Vraagt naar des Heren grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 

Opwekking 123  Groot is Uw trouw, o Heer (Koor) 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw  
van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
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Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid,  
die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven  
tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Opwekking 249  Heer, wat een voorrecht  (koor) 
 

Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen,  
te zien wie U bent, 
want uw woord maakt 
uw wegen bekend. 
 

Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
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genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen te strijden  
in woord en in werk. 
Eén zijn in U,  
dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde,  
in zorgen, in pijn, 
als uw kerk,  
die waarachtig wil zijn. 
 

Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 

 

(S. S. Wesley)  Lead me Lord, lead me in Thy righteousness  (Koor) 
 
Lead me Lord, lead me in thy 
righteousness, 
make Thy way plain before my face. 
 
For it is Thou Lord, Thou Lord only,  
that makest me dwell in safety. 
 
 
 

Leid mij Heer, leid m’ in uw 
gerechtigheid,  
Richt uw weg voor mijn aangezicht 
 
Want slechts door U Heer, slechts 
door U Heer,  
Hervind ik de weg naar zekerheid.  
 

Leid mij Heer, leid m’ in uw gerechtigheid,  
Richt uw weg voor mijn aangezicht. 
 
Want slechts door U Heer, slechts door U Heer,  
Hervind ik de weg naar zekerheid. 
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Kindermoment 
 

Job 1:1-3, 2:1-13 
 

Job raakt alles kwijt 
 

Het gaat over Job die goed leeft en trouw is aan God. Hij 
is rijk en succesvol. Maar dan raakt hij alles kwijt. 

 

Make some noise kids  Het allerleukste liedje  
 

Ik ken een heel leuk liedje 
En het maakt me blij 
Het is vaak op de radio 
En past heel goed bij mij 
 
Het liedje blijft zo hangen 
't Is een leuke melodie 
Maar het gaat ook ergens over 
Nee, vervelen doet het niet 
 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
Dit liedje maakt me happy en, echt 
Het voelt zo goed 
Het maakt mij altijd vrolijk 
 
En geeft mij weer nieuwe moed 
En zit ik er doorheen 
Dan zet ik mijn speakers aan 
Dan luister ik dit liedje 
En kan ik er tegenaan 
 
Want God zegt over jou over mij 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij 
Hij zegt:  
 
"Groter dan een berg, zo hoog 
Mooier dan de regenboog 
Dieper dan de oceaan 
Is hoeveel Ik van je hou 
 
Maak je dus geen zorgen meer 
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Elke dag ben Ik er weer." 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
 
'Je bent niet meer alleen' 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet 
Herinner je dan telkens weer: 
'Hij maakt alles goed' 
 
Want God zegt over jou over mij 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij 
Hij zegt: 
 
"Groter dan een berg, zo hoog 
Mooier dan de regenboog 
Dieper dan de oceaan 
Is hoeveel Ik van je hou 
 
Maak je dus geen zorgen meer 
Elke dag ben Ik er weer 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou 
Groter dan een berg, zo hoog 
 
Mooier dan de regenboog 
Dieper dan de oceaan 
Is hoeveel Ik van je hou 
Maak je dus geen zorgen meer 
 
Elke dag ben Ik er weer 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou." 
 

Gebed 
 

Evangelische Liedbundel 241: 1  Wees stil voor het aangezicht van 
God 
 

1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
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en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 

Johannes 2:1-11 
 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van 
Jezus was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 
3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij 
hebben geen wijn. 4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? 
Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat 
Hij u ook zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet 
volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie 
metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de 
rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. 
En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat 
wijn geworden was - en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de 
bedienden, die het water geschept hadden, wisten het - riep de leider van het 
feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn 
op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit 
ogenblik bewaard. 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana 
in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden 
in Hem.  
 

Zingende gezegend 64  Drink vrolijk, proef de zoete wijn 
 

1. Drink vrolijk, proef de zoete wijn, 
de vrucht van Gods verbond - 
de beker gaat langs groot en klein, 
het heil van mond tot mond. 
 
2. Maar dan: o God, de wijn is op! 
Er klinkt geen loflied meer, 
de leegte slokt het leven op, 
de liefde lokt niet meer. 
 
3. Is dit nu het beloofde land, 
het hooggeprezen feest - 
of is er, Heer, aan onze kant 
tekort aan trouw geweest? 
 
4. Een stem: 'Maak al wat leeg is vol, 
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vervul Gods goede wet!' 
Zie hoe de Wijnstok liefdevol 
de ware vreugde redt! 
 
5. Zeg niet: Er zal geen feest meer zijn, 
leeg is mijn kruik, mijn kan - 
Hij maakt op tijd van water wijn, 
van Kana Kanaän! 
 

Verkondiging  “De waterdragers” 
 

Gezang 473: 1, 2, 3, 6, 10  Neem mijn leven, laat het, Heer, 
 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, (koor) 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid 

 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied (koor) 
U, mijn Koning hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
6. Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind 
steeds de weg to U hervind. 
 

10. Neem ook mijne liefde, Heer,  (koor) 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Evangelische Liedbundel 186a  Leid mij Heer, o machtig Heiland 
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1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in 't barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 

Opwekking 334  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. 
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. 
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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. 

 

Zegen 
 

Nieuwe Liesboek 416: 1, 2  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar , in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
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 ‘De Voedselbank Aalsmeer’, de Oogstcollecte van de Diaconie 
 
U kunt uw collecte voor ‘Kerk en Beheer’, overmaken op 
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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 de Diaconie van deze week, betreft de oogstcollecte is ook dit jaar bestemd 
voor de Voedselbank Aalsmeer. Afgelopen jaar hebben we van de opbrengst van deze 
collecte iedere week voor 100 euro aan vers fruit en groente kunnen bieden aan de 
voedselbank. Dit jaar hopen we net als vorig jaar op een prachtig resultaat van de collecte. 
Wat zou het mooi zijn als we naast groente en fruit, ook regelmatig zuivel/ kaas en vlees 
kunnen verstrekken voor de gezinnen. 
Inmiddels leven er meer dan  1 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. 
Steeds meer gezinnen zijn afhankelijk van een voedselpakket van de voedselbank. In 
Aalsmeer zijn er momenteel 30 gezinnen, die wekelijks naar de voedselbank komen. Het is 
bij een ieder bekend dat de energie/gaskosten stijgen en het levensonderhoud steeds 
duurder wordt. De verwachting is dat het aantal mensen die naar de voedselbank gaan, zal 
vermeerderen.  
Laten we onze medemensen helpen, zoals Jezus dat ons gezegd heeft en het aan ons heeft 
voorgedaan.  

Wanneer u/jij het goed hebt, geef dan aan deze actie! Of kunt u/ jij de 
energiecompensaties van de overheid missen? Doneer het en help 
mee om deze collecte tot een succes te maken! Het bankrekening van 
de Diaconie Hervormde Gemeente is NL 95 RABO 0300 1205 16 t.a.v. 
Voedselbank, of  

 QR-code Diaconie. 
 

 
Volgende dienst 
Zondag 6 november 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: ds. E.J. Westerman  
 
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: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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