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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 24: 5, 2  Gij poorten, heft uw hoofd omhoog 
 

5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
2. Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Hemelhoog 23  Wat hou ik van Uw huis 
 

Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
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zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 
 
Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal hij geven, 
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 
Wat hou ik van uw huis. 
 

Psalm 91:1-4 
 
1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw 
van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op u vertrouw ik.' 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en 
redt je van de dodelijke pest, 4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn 
wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.  
 

Hemelhoog 25  De Heer is je schild en bevrijder 
 

De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
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In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U 

 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Maria wacht op de komst van Jezus 
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Lucas 1:26-38, 46-55 
 
Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en 
op de vervulling van Gods belofte uit de heilige 
boeken. 
 

 
 

Advent Projectlied  God zal wonen bij de mensen 
 

Zelfs in 't land van melk en honing, 
Wachten mensen al zo lang, 
Wanneer komt toch onze koning? 
Wanneer zijn we niet meer bang? 
Hij zal alles anders maken, 
Tot de hele wereld lacht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
Komt als kind in onze nacht.  
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
Komt als kind in onze nacht. 
 

Gebed 
 

Openbaring 3:7-22 
 
7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en 
betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft - wanneer hij opendoet, kan 
niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik 
heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan 
sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik 
heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9 Ik zal mensen laten komen 
die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen 
zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad. 
10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u 
ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als 
heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. 11 Ik kom 
spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen 
afnemen. 12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. 
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Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn 
God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God 
vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. 13 Wie 
oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." 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."'  
 

Gezang 122: 1, 4,5  Kom tot ons, de wereld wacht. 
 

1. Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

Verkondiging: “Wie doet de deur open?” 
 

Gezang 296: 2, 3  Ik kom met haast, ik kom! Houd vast 



 

6 

 

2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
 
3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Gezang 126: 1, 2 Verwacht de komst des Heren 
 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 



 

7 

 

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 ZWO diaconaat, Kerk in Actie in 
Oeganda  
 
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 uitgaanscollecte, na deze dienst is bestemd voor ZWO diaconaat, Kerk in Actie in 
Oeganda 
De collecte is bestemd voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het 
noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast 
extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel 
voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks 
bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter 
samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om 
bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens te bouwen. Zo 

veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in 
de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al 
getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken? 
U kunt uw bijdrage overmaken naar de ZWO Hervormde Gemeente 
Aalsmeer NL 73 RABO 0380 1440 69 o.v.v. werelddiaconaat of  

 QR-code ZWO diaconaat. 
 

Volgende dienst 
Zondag 11 december 2022, Ds. J. Henzen, Wateringen 
 
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/ 

about:blank
about:blank
about:blank
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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 


