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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 14: 1, 2, 3  De Heer is mijn herder 
 

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
2.De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
3. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Psalm 23:1, 4  
 

1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.  
 
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij 
mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.  
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Gebed 
 

Kindermoment 
 

Tekst uit Klaagliederen 1 & 3 
 
Verdriet en troost 
 
Hij (dichter van deze tekst) is verdrietig en bang. 
Toch zegt hij ook dat hij vertrouwt op God, op Gods 
liefde en trouw. 

 

Hemelhoog 426  Ik ben veilig in Jezus’ armen 
 

Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 

Ezechiël 37:1-10 
 

1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij 
mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2 Ik moest er aan alle kanten 
omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 
lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3 De HEER vroeg mij: 'Mensenkind, 
kunnen deze beenderen weer tot leven komen?' Ik antwoordde: ' HEER, mijn 
God, dat weet u alleen.' 4 Toen zei hij: 'Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: 
"Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5 Dit zegt God, de 
HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal 
jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik 
zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik 
de HEER ben."' 7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed 
hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe 
bewogen en zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees 
groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze 
nog niet. 9 Toen zei hij tegen mij: 'Profeteer tegen de wind, profeteer, 
mensenkind, en zeg tegen de wind: "Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier 
windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven."' 10 Ik 
profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. 
Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.  
 

Hemelhoog 732  Ooit komt er een dag 
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Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan.  
Ooit komt er een dag  
dat U terugkomt op een wolk  
en dat U kijkt met ogen,  
stralend als de zon.  
 

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Ooit zal het zo zijn,  
dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is.  
Ooit zal het zo zijn,  
als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist.  
 

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Ik verlang zo naar de dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik U mag herkennen aan uw stem.  
Als we samen hand in hand  
het hemels paradijs betreden,  
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zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.  
 

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen,  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag! 

 
Tot aan die dag! 
Tot aan die dag! 
 

Ezechiël 37:11-14 
 
11 En hij zei tegen mij: 'Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het 
zegt: "Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is 
afgesneden." 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: 
Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal 
jullie naar het land van Israël terugbrengen. 13 Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen 
beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat 
komen. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal 
jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. 
Wat ik gezegd heb, zal ik doen - zo spreekt de HEER."' 
 

Gezang 300: 1, 5  Eens als de bazuinen klinken 
 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
5. Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 



5 

 

Verkondiging: “Opnieuw geschapen, opnieuw gewild” 
 

Sela  Toekomst vol van Hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

Gedachtenis van de gestorven 
 

Gebed bij de gedachtenis 
 

Sela  De mensen die we missen  (luisterlied) 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
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Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. 
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 

Noemen van de Namen 
 

Hemelhoog 346  Ik wandel in het licht met Jezus 
 

Ik wandel in het licht met Jezus. 
Het donk're dal ligt achter mij 
en 't weet mij in zijn trouw geborgen; 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon 
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
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Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Hemelhoog 200: 2, 3  U zij de Glorie 
 

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
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is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zegen 
 

Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ’t Anker 
 

Collectes 
 
Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
Collecte in de dienst: bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘diaconale 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   
 
De collecte is voor ‘diaconale 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 27 November 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 27 November 2022, Kids Praise: 16:00 uur Dhr. Sander van Willegen, 

Tevens ‘Kerk op schoot’ voor allerkleinste 
(Kids Praise is alleen te volgen via onze eigen YouTube kanaal, zie hieronder) 
 
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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