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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 130  Uit diepten van ellende 
 

1. Uit diepten van ellende roep  
ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden,  
ik werp voor U mij neer. 
O Laat uw oor zich neigen  
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen,  
red mij, o Here, red! 
 
2. Zoudt Gij indachtig wezen  
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven  
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven,  
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op  
God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 
4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding;  
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Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van  
onrecht en van schuld. 
 

Stil gebed, Votum en groet 
 

Dominee Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
Gemeente die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen wat zijn hand begon 

 
Dominee Genade zij U en vrede 

van God onze Vader 
en van Jezus Christus onze Heer 
in de gemeenschap van de Heilige Geest 
Amen 

 

Gebed 
 

Opwekking 671  Lof, aanbidding 
 

U schiep zon en maan en sterrenpracht, Vader,  
U bent het geheim van het leven; alles toont uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt, U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven veilig in uw sterke hand. 
 

Lof, aanbidding, alle dank in mij  
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
ik prijs uw naam. 

 
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het leven dat U bloeien doet. 
U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer,  
U bent heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij. 
 

Lof, aanbidding, alle dank in mij  
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
ik prijs uw naam. 
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Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is zijn naam.  

 
Lof, aanbidding,  
alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
ik prijs uw naam. 

 

Kindermoment 
 

Marcus 10:17-27 
 

Een rijke man komt bij Jezus. 
 

Een rijke man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het 
eeuwige leven te krijgen. 

 

Kinderopwekking 22  Ik volg de Heer 
 

Ik volg de Heer, (ik volg de Heer) 
want Hij is goed. (want Hij is goed) 
Hij weet de weg (Hij weet de weg) 
en hoe het moet.(en hoe het moet) 
Hij houdt van mij,(Hij houdt van mij) 
Hij is overal, (Hij is overal) 
de herder die mij leiden zal. 
 
Soms gaan we door (soms gaan we door) 
gevaarlijk land. (gevaarlijk land) 
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee. (en neemt ons mee) 
Het is soms zwaar maar toch okee! 
 
Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
of een beer die bromt (of een beer die bromt) 
de Herder kijkt (de Herder kijkt) 
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wat of er komt. (wat of er komt) 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 
rondom ons heen. (rondom ons heen) 
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Micha 6:1-8 
 

1 Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, 
laat de heuvels getuige zijn. 2 Luister, bergen, naar de aanklacht van de HEER, 
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER voert een geding 
tegen zijn volk, Hij klaagt Israël aan: 3 ‘Mijn volk, wat heb Ik je misdaan? 
Waarmee heb Ik je gekweld? Antwoord Mij! 4 Ik heb je uit Egypte geleid, je 
bevrijd uit de slavernij. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om je voor te gaan. 5 
Herinner je, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de 
zoon van Beor, hem antwoordde. Herinner je wat er gebeurde tussen Sittim en 
Gilgal. Dan zul je weer beseffen hoe rechtvaardig de HEER is.’ 6 ‘Wat kan ik 
de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik 
Hem tegemoet treden met brandoffers, zou Hij eenjarige stieren aanvaarden? 7 

Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in 
tienduizend beken? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, 
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 8 Er is jou, mens, gezegd wat 
goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 
betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 
 

Gezang 62  Wie oren om te horen heeft 
 

1 Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israel, mijn geboden. 
 
2 Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3 Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
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een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 

Marcus 10:17-31 
 

17 Toen Hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op 

zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen 
aan het eeuwige leven?’ 18 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u Mij goed? 
Niemand is goed, behalve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg 
geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon 
eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 20 Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn 
jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei 
tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef 
de opbrengst aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom 
daarna terug en volg Mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en 
ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus keek de 
kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het 
koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. 
Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het 
koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om 
door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van 
God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: 
‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is 
dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’  
 

Evangelische Liedbundel 267  U komt de lof toe 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Verkondiging   
 

Gezang 47  Jezus, die langs het water liep 
 

1. Jezus die langs het water liep 
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en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
'k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Gezang 350  God die leven hebt gegeven 
 

1. God, die leven hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daaglijks brood. 
 
2. Niet voor schuren, die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
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niemand honger lijdt. 
 
3. Maar wij rijken, ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 
 
4. Wil dan geven, dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 

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 ‘Jeugd voor eigen wijk’  
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 ‘Jeugd in eigen wijk’, 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   
 
De collecte 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 16 oktober 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. M.J. Zandbergen 
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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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