
Hervormd Aalsmeer  
Wijk Oost 

Kerkdienst                     6 November 2022 
Ds. E. Westerman                        10 uur 
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5:1-11, 17-24 (NBG)   
Thema: Verblijden, bidden, danken: Opdracht en survival kit 
Organist: Theo Griekspoor 
Muziekteam: Oosterkerk Band 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 136: 1, 2, 3, 8, 13  Looft de Heer, want Hij is goed 
  

1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
2. Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
3. Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grond'loos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
8. Israël geleidde Hij 
veilig door de woestenij. 
Hij wijst ons het rechte spoor. 
Trouw is Hij de eeuwen door. 
 
13. Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Persoonlijk gebed,  
 

Woord van afhankelijkheid, Groet 
 

Inleiding met foto’s 
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Gebed om ontferming 
 

Jesaja 57:15 
 

15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens 
naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde 
en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden 
te doen opleven.  
 

Gezang 444: 1, 3  Grote God, wij loven U 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 

Kindermoment  
 

“Wijze Vader” 
 

Alleen God weet echt wat wijsheid is 
 

Job 28:12-28 
 

Vandaag lezen we uit het middelste deel van het boek 
Job, dat bestaat uit toespraken en gesprekken van 
Job, Jobs vrienden en God. 
 

Evangelische Liedbundel 443  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) 
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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) 
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 om de Heilige Geest 
 

1 Thessalonicenzen 5:1-11, 17-24 
 

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u 
geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó 
komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, 
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij 
zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat 
die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts en 
kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan 
ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die 
slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar 
laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van 
geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft 
ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here 
Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij 
wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en 
bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.  
 
17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 
Christus Jezus ten opzichte van u. 19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de 
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profetieën niet, 21 maar toetst alles en behoudt het goede. 22 Onthoudt u van 
alle soort van kwaad. 23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en 
geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus 
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. 24 Die u roept, is getrouw; Hij 
zal het ook doen. 
 

Opwekking 267  Groot is de Heer 
 

Groot is de Heer, 
Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht 
staan wij vast in zijn liefde. 
Groot is de Heer, 
Hij's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst  
Hij zijn liefde. 
 
Groot is de Heer 
en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer  
en waard onze eer. 
Groot is de Heer,  
verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 
 

Verkondiging  “Verblijden, bidden, danken: Opdracht en Survival 
kit” 
 

Habakuk 3:17-19 
 

17 Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken 
zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs 
opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de 
stallingen zijn,  18 nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van 
mijn heil.  19 De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der 
hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider. Met 
snarenspel.  
 

Evangelische Liedbundel 56:  Al zou de vijgenboom niet bloeien 
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1. Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten, 
ontbreekt het koren op het veld, 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten, 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
2. Al loopt geen schaap meer in de weide 
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
die is, die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan zijn beloften binden, 
en word met zijn gezag bekleed. 
 
3. Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, 
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: 
De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen 
voor Hem die alles heeft volbracht. 
 

Lofprijzing, Dankgebed en voorbeden 
 

Evangelische Liedbundel 331  Prijs de Heer mijn ziel 
 

Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 
Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
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Gezang 297  Toch overwint eens de genade 
 

1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
2. O welk een vreude zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
Collecte in de dienst: bestemd voor ‘Kerk en Beheer’  
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘Zending over Grenzen’   
 
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 van ZWO is bestemd voor Zending over Grenzen. 
De missie van Zending over Grenzen is dat levens veranderen van generatie op 
generatie en dat mensen hoop krijgen voor de toekomst Zending over Grenzen 
is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of 
eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in 
staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. Daarbij delen zij de hoop 

die ze vinden in Jezus Christus. Helpt U mee om deze collecte 
tot een succes te maken? U kunt uw deze collecte voor 
‘Zending over Grenzen’, overmaken naar de rekeningnummer 
van de ZWO NL 73 RABO 0380 1440 0649 o.v.v. Zending over 

Grenzen of  QR code ZWO 
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Volgende dienst 
Zondag 13 November 2022, Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen m.m.v. PC 
Basisschool ‘DeBrug’ 
 
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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