
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

1e Advent                     27 november 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Straft God meteen?” 
Schriftlezing: Openbaring 3:14-22(NBV) 
Organist: Johan van der Zwaard 
Muziekteam: Mariëlle ’s trio 
 

1 

 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 464: 1  Alle volken, looft de Here 
 

1 Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Sefanja 1:7-12 
 
7 Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een 
offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen. 8 Op de dag van die maaltijd 
zal ik de leiders en de koningszonen straffen, en al wie zich hult in uitheemse 
kledij. 9 Op die dag zal ik straffen wie over de drempel springt, wie het huis van 
zijn heer vult met geweld en bedrog. 10 Op die dag - spreekt de HEER - klinkt er 
geschreeuw uit de Vispoort, gehuil uit de nieuwe stad, en heerst er 
verslagenheid in de heuvels. 11 Huil, bewoners van de Vijzelbuurt: de handelaars 
zijn omgekomen, de geldwegers zijn uitgeroeid. 12 Dan doorzoek ik Jeruzalem 
met lampen, straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken: De HEER 
doet geen goed en geen kwaad.  
 

Gezang 463: 1, 5  O Heer die onze Vader zijt, 
 

1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
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5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Sefanja 2:3 
 
3 Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek 
rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de 
dag van de toorn van de HEER. 
 

Opwekking 811 Was mij witter dan sneeuw 
 

Was mij witter dan sneeuw 
Was mij schoon van mijn schuld 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw 
Wees genadig, o God 
Heb met mij toch geduld 
Wees barmhartig 
Ik pleit op Uw trouw 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 
 
Was mij witter dan sneeuw 
Laat mij rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Was mij witter dan sneeuw 
Maak mij sterk door Uw Geest 
Schep een zuiver hart diep in mij 
Laat mij dicht bij U zijn 
U alleen, Heer, geneest 
Van mijn zonde en schuld 
Spreek mij vrij 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht 
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Was mij witter dan sneeuw 
Laat mij rein voor U staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Was mij witter dan sneeuw 
Was mij schoon van mijn schuld 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw 
Wees genadig, o God 
Heb met mij toch geduld 
Wees barmhartig 
Ik pleit op Uw trouw 
 

Gebed 
 

Sefanja 3:15 
 
15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De 
HEER, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
 

Kindermoment 
 

 Wachten op de dag dat Jezus terugkomt 
 
Jakobus 5:7-8 
 
de mensen moeten geduldig wachten op de dag dat 
Jezus terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op 
de regen die zijn land nodig heeft. 

 

Advent Projectlied  God zal wonen bij de mensen 
 

In een wereld vol met zorgen, 
Wachten wij al eeuwenlang, 
Op een lichte, nieuwe morgen, 
Hoor je 't engelengezang? 
Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
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Komt als kind in onze nacht.  
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
Komt als kind in onze nacht. 
 

Gebed 
 

Openbaring 3:14-22 
 
14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe 
en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, 
hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u 
lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk 
bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe 
ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom raad ik u 
aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte 
kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer 
hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19 Iedereen die ik 
liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven 
dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en 
de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij 
met mij. 21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf 
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 22 Wie oren heeft, 
moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."'  
 

Verkondiging: “Straft God meteen?” 
 

Hemelhoog 627  Abba Vader 
 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 
2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
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Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Onderwijzing viering Heilig Avondmaal 
 

Gebed 
 

Gezang 51: 1, 3  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, 
 

1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Na de tafel 
 

Hemelhoog 670  Jezus sprak hier op aard 
 

Jezus sprak hier op aard': 
Mensen kom tot Mij, 
dat is Mij alles waard, 
Ik maak waarlijk vrij. 
 

Refrein: 
Er is een Heer, er is een Heer, 
er is een Heer, er is een Heer. 
Alleen Hij wacht, 
totdat Hij ook voor jou 
zorgen mag. 

 
Stel niet uit. Zeg tot Hem: 
wees nu ook mijn Heer. 
Luister steeds naar zijn stem, 
Hij geeft leven weer. 
 

Er is een Heer, er is een Heer, 
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er is een Heer, er is een Heer. 
Alleen Hij wacht, 
totdat Hij ook voor jou 
zorgen mag. 

 
Spoedig komt Christus weer. 
Heel de schepping buigt 
vol ontzag zich terneer. 
Hij is aller Heer. 
 

Er is een Heer, er is een Heer, 
er is een Heer, er is een Heer. 
Alleen Hij wacht, 
totdat Hij ook voor jou 
zorgen mag. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Hemelhoog 728  Jezus leeft in eeuwigheid 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
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Heffen wij dit loflied aan: 
 

Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 

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’ 
Avondmaalscollecte: bestemd voor Heart of Children  
 
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 avondmaalscollecte bij de na de dienst/uitgaan is bestemd voor sticting Heart of 
Children 
De meesten van u kennen deze stichting wel, want onze kerk onderhoudt met deze 
stichting nauwe banden. Een aantal mensen van onze gemeente is ook al vaker op 
werkbezoek geweest op Kimbilio (wat Toevluchtsoord betekent). De school geeft onderwijs, 
onderdak, kleding en voedsel aan weeskinderen. Net zoals in veel andere landen in Afrika is 
de situatie in Oeganda op dit moment zorgelijk. De voedselprijzen zijn meer dan 
verdubbeld. Dat betekent dat de school eerst voor € 2500 per maand de 318 kinderen te 
eten kon geven, nu is daar een bedrag van € 5500 mee gemoeid. Ook de brandstofprijzen 
en grondstofprijzen zijn verdubbeld, zodat de kosten voor alle materialen enorm zijn 
gestegen. Op dit moment is daarom de verdere bouw van de middelbare school stopgezet 

om de school te kunnen laten doordraaien. Zo kunnen voedsel en de 
salarissen van de leraren doorbetaald worden. In Oeganda zijn al 
duizenden scholen vanwege geldgebrek gesloten. Deze collecte is 
daarom bedoeld  om Kimbilio te ondersteunen en wordt van harte 
bij u aanbevolen.  
U kunt het overmaken op de bankrekening van de Diaconie NL95 
RABO 0300 1205 16 o.v.v. Stichting Heart of Children of  

 QR code Diaconie 
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Vanmiddag: 
Zondag 27 November 2022, Kids Praise: 16:00 uur, 

  Kerk op schoot voor allerkleinste 
(Kids Praise is alleen te volgen via onze eigen YouTube kanaal, zie hieronder) 
 
Volgende dienst 
Zondag 4 december 2022,  
 
 
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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