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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 72: 7  Laat ons de grote naam bezingen 
 

7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Psalm 19: 1  De hemel roemt den Heer 
 

1. De hemel roemt den Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 
 

Gebed 
 

Jesaja 40:9-26 
 
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, 
vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van 
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Juda: 'Ziehier jullie God!' 10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm 
zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.  11 Als 
een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert 
ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 12 Wie heeft de wateren met holle hand 
omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde 
met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, 
de heuvels met balans en gewichten? 13 Wie heeft de geest van de HEER 
gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? 14 Wie raadpleegt hij, wie biedt 
hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de 
wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? 15 In zijn ogen zijn de volken 
als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden 
weegt hij als zandkorrels. 16 Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig 
wild voor een brandoffer. 17 De volken betekenen niets in zijn ogen, voor hem 
zijn ze minder dan niets. 18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te 
beelden? 19 Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman 
gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. 20 Met een 
beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, 
met zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil maken dat niet 
omvalt. 21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af 
aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? 22 Hij 
troont boven de schijf van de aarde - haar bewoners zijn als sprinkhanen -, hij 
spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. 
23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend: 24 nauwelijks 
zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of 
hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf. 
25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? 
26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig 
uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en 
onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.  
 

Hemelhoog 216: 3  Kroon Hem, de Vredevorst, 
 

3. Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
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Verkondiging 
 

Gezang 464  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. 
 
2. Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 
Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 
in het loflied aan de Here, 
die de zijnen niet vergeet! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (zie einde liturgie) 
 

Gezang 460: 2, 3, 5  Looft Hem als uw vaadren deden   
 

2. Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
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5. Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 

Zegen 
 

Collectes 
 
Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 
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. ‘Kerkrentmeesters & Dianconie of  

QR code Kerkrentmeesters   
 

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 
 
 
 

 
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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