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Thema: De bedekkende sluier even opgetild … 
 

 
Voor de dienst: 
Zingen: Opwekking 428 
1 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

2 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 

3 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 

4 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid   ) 
dat ik genade vond.              )2x 

 
Zingen: Opwekking 733 
1 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 



2 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid  Refrein: 
3 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid  Refrein: 
 
Begin 
Welkom 
Zingen: Gezang 289:1,2,4 
1    
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

2    
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

4    
Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid en Groet 
 
Heer ontferm u … ! 
Inleiding  
Gebed 
  



Zingen: Psalm 130:3 
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. 
 
Lezing: Deuteronomium 32:39 – Jesaja 25:7-9 – Job 19:25 (NBG-1951) 
Zingen: Psalm 130:4A 
Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 
 
Kindermoment 
Zingen: Jezus is de goede Herder 
Refrein: 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
1 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent.  Refrein: 
2 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.  Refrein: 
 
Het Woord van God – bemoediging en verwachting 
Gebed om de Heilige Geest 
. 
Lezing Lukas 9:28-36 en 1 Corinthiërs 15:50-58 (NBG-1951) 
  



Zingen: Opwekking 294 – ‘Glorie, glorie …’  en ‘Heilig, heilig …’ 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen 
onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 

Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen 
onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 

Verkondiging: De bedekkende sluier even opgetild … 
Zingen: Gezang 114:1,2,3 
1    
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
van ouds moet zijn geweest. 
2    
Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar held're ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
3    
De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 



Gedachtenis 
Inleiding 
Zingen: Gezang 299:1,2 – Voor alle heil’gen in de heerlijkheid  
1    
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
2    
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
Noemen van de namen – de namen bij de Paaskaars gelegd 
Stilte voor gebed + Gebed voor de families 
Zingen: Gezang 299:3,9,10 
3    
Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
9    
Daar is de Koning als een jonge held! 
Hem komen allen tegemoet gesneld 
van vreugde stralend, scharen ongeteld. 
Halleluja, halleluja! 
10    
Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 
Gebeden en inzameling 
Lofprijzing, dank en voorbeden 
 
Inzameling: Kerk, beheer en diaconie 
  



Gezegend 
Zingen Gezang 109:1,2,6 
1    
Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
2    
Patriarchen en profeten, 
de getuigen van uw Geest, 
koning, heilige, apostel, 
martelaar, evangelist, 
maagden, moeders, mannen, vrouwen 
die volhardden tot het eind, 
tot U baden in vertrouwen, 
die nu stralende verschijnt. 
6    
God uit God, eerste geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 
 
Zegen 
 
 
  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk en beheer 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Kerstmarkt 
Dit jaar zal de kerstmarkt digitaal en live te bezoeken zijn. Op 10 december 
hopen we handgemaakte- en kerstspullen  te verkopen in ’t Anker bij de 
Oosterkerk, van 10.00 tot 16.00 uur.  
We hopen dat er al veel gemaakt is om te verkopen. We denken aan 
handwerken, houtbewerkingen, teken- of schilderkunsten, baksels, en/ of 
andere gerechten. Deze spullen kunnen ingeleverd worden bij Corrie van 
Honk (telnr 06- 218 60 621) of bij Rietje Hulsbos ( telnr 06- 156 514 96). Graag 
even bellen van tevoren. Wanneer u uw creatie(s) af hebt, dan kunt u het 
komende week al inleveren, en anders komt het later. Maar we hebben 
spullen nodig, zodat de webshop binnenkort open kan.  Bent u van plan iets 
te bakken of kokkerellen, lekker! Laat het even weten! 
Misschien heeft u een dienst bedacht om daarmee het goede doel van de 
kerstmarkt te steunen, dan kunt u het mailen naar diaconiehva@gmail.com 
of geef het door aan een diaconielid.  
De opbrengst van de kerstmarkt en kerstworkshop is voor “Huiselijk geweld 
in Albanië”. Het is een  project van Wilma en Fred Westerink. Zij zijn al meer 
dan 10 jaar werkzaam als zendelingen in Albanië, waar zij in de 
gevangenissen evangeliseren, en opkomen voor de minderbedeelden in dat 
land. Zij worden regelmatig met huiselijk geweld geconfronteerd en willen 
daar ook hulp bieden. Tijdens de Kerstmarkt zal Fred aanwezig zijn en kan hij 
er meer over vertellen. Hij heeft verrassende plannen voor deze dag in petto! 
 
  



Kerststukworkshop 
Het aanmelden voor de kerststukworkshop is mogelijk tot 3 december bij 
Corrie van Honk ( 06- 21860621)  of op diaconiehva@gmail.com. Het bedrag 
van € 30,00 per workshop kunt u overmaken op het bankreknr van de 
diaconie NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. kerststukworkshop. Op de 
kerstmarkt liggen de workshops voor u klaar en het instructiefilmpje wordt 
naar u gemaild. Bent u nieuwsgierig wat er gemaakt wordt? Op de website 
van de kerk is een foto van een kerstkrans te zien. Iets soortgelijks gaat het 
worden! 
De kerstmarkters Rietje, Corrie en Margriet 
 
Thema Bijbelstudies Aalsmeer 
Reeds meer dan 20 jaar zijn de B.E.G.R.A. Bijbelstudies een begrip in 
Aalsmeer en verre omstreken! Vorig jaar moesten deze Bijbelstudies wegens 
omstandigheden gestaakt worden. Het was heel jammer, dat er op dat 
moment geen doorstart mogelijk was, maar gelukkig is er toch weer een 
nieuw iniatief ontstaan, wat als waardige opvolger van de B.E.G.R.A. zal 
kunnen worden gezien! Namelijk de Thema Bijbelstudies Aalsmeer e.o. Ook 
deze studieavonden zullen op de maandag gehouden worden. De toegang is 
gratis, er zal wel een collecte plaats vinden om deze avond te kunnen 
bekostigen. De eerste avond is al op 28 november aanstaande en Oscar 
Lohuis zal het dan hebben over de eindtijd, een thema wat nu zo actueel lijkt 
te zijn! De volgende maandagavonden voor dit seizoen zijn op 30 januari, 27 
februari, 27 maart, 24 april en 5 juni 2023. De avonden worden allen 
gehouden in “Gebouw Irene” aan de Kanaalstraat 12 naast de Dorpskerk. 
Voor meer informatie kunt u ons mailen op: 
themabijbelstudiesaalsmeer@gmail.com 
Wij heten u van harte welkom! Dick Krijger, Hein van Kreuningen, René 
Spaargaren, Erwin de Bruijn 
 
Escaperoom laatste dag. 
Vandaag is de laatste dag van de Escaperoom. Ruim 300 bezoekers zijn er in 
de afgelopen week in de kerk geweest om via makkelijke en moeilijke 
opdrachten in contact met het verhaal van Jozef te komen. En voor sommige 
voor het eerst of sinds lange tijd weer in een kerk te komen. Veel mooie 
gesprekken en ervaringen gedeeld. 
We danken alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt. 


