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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 390: 1, 2  ‘k Wil U , o God, mijn dank betalen 
 

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avond lied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
2. U trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gezang 392: 2  Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt  
 

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Psalm 75: 1  U alleen, U loven wij 
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1 U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wond'ren van uw hand. 
 

Gebed 
 

Gezang 437: 1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht  
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Genesis 33:1-11 
 
1 Plotseling zag Jakob Esau op zich afkomen, met vierhonderd man. Toen 
verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. 2 De 
bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan, Lea en haar kinderen 
daarachter, en Rachel en Jozef helemaal achteraan. 3 Zelf liep hij voor iedereen 
uit, en terwijl hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal diep voorover. 4 Esau 
rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun 
tranen de vrije loop. 5 Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg 
hij: 'Wie heb je daar bij je?' Jakob antwoordde: 'Dat zijn de kinderen die God in 
zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken.' 6 Toen kwamen de 
bijvrouwen met hun kinderen dichterbij, en zij bogen diep. 7 Daarna kwam Lea 
met haar kinderen, en ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel, 
die eveneens diep bogen. 8 'Wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben 
tegengekomen?' vroeg Esau. Jakob antwoordde: 'Die was bedoeld om mijn heer 
gunstig te stemmen.' 9 Maar Esau zei: 'Ik bezit genoeg, broer, houd jij maar wat 
je hebt.' 10 'Nee,' zei Jakob, 'als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan 
alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in 
oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend. 11 Neem toch aan wat ik 
je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij 
goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg.' Omdat hij bleef aandringen 
nam Esau het aan.  
 

Verkondiging: “Vergeving maakt vrij” 
 

Gezang 463: 1, 4, 5  O Heer die onze Vader zijt, 
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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. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
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. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Gezang 437:3  Wees Gij de zon van mijn bestaan 
 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 
Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
Collecte in de dienst: bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘Diaconaal 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   
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De uitgaanscollecte is voor ‘Diaconaal werk in eigen wijk’,  
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 
 
 
 

 
Morgenochtend 
Zondag 1 Januari 2023, Nieuwjaarsmorgendienst, 10:30 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
 
Volgende week 
Zondag 8 januari 2023, kerkdienst , 10 uur, Ds. E Westerman 
 
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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