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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 797  Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
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Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één!!    2x 
 

 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde.    2x 

 

Votum en groet 
 

Intochtstekst: 
 

Jesaja 43:1  
 
1Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees 
niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van 
Mij. 
 

Lezing van het Gebod 
 

Psalm 119: 34, 40  In eeuwigheid bestaat uw woord, uw knecht 
 

34. In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft, ontvangt van U het leven. 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht 
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 

 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

Genadeverkondiging 
 

Gezang 86: 5, 10  Ja, Hij is elk van ons nabij 
 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
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hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
10 Hoort dan de stem van Christus, die 
uit aller heren landen 
u tot zich roept, hoort Hem, voor wie 
de dood zelfs werd te schande: 
bekeert u, die nog spot en lacht, 
de grote dag, de grote nacht, 
het oordeel is ophanden. 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 
Heilige Geest 
 

Kindermoment 
 

Jezus is in Nazaret 
Lucas 4:14-22 
 

Jezus leest in de synagoge van Nazaret een tekst uit het 
bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die teskt op dat 
moment werkelijkheid is geworden  

 

Kinderopwekking 211  Onder, boven, voor en achter 
 

Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 

 
Al vlieg ik met het vliegtuig  
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland  
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw  
aan de overkant; 
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ik ben nooit in mijn eentje, 
want... 
 

Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 

 
Al ga ik naar mijn oma  
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein  
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder  
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus... 
 

Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 

 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Psalm 115  
 
1Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, 
om Uw trouw. 2Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is toch hun 
God? 3Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 4Hun 
afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: 5zij hebben een mond, 
maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; 6zij hebben oren, maar 
horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet; 7hun handen, die tasten niet; 
hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. 8Laat wie ze maken 
hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. 9Israël, vertrouw op de HEERE, Hij is 
hun hulp en hun schild. 10Huis van Aäron, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp 
en hun schild. 11U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE, Hij is hun hulp en 
hun schild. 12De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis 
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van Israël zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen. 13Hij zal zegenen wie 
de HEERE vrezen, de kleinen met de groten. 14De HEERE zal u meer en 
meer zegenen, u en uw kinderen. 15U bent gezegend door de HEERE, Die hemel 
en aarde gemaakt heeft. 16De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde 
heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. 17De doden zullen de HEERE niet 
prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. 18Maar wíj zullen 
de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja! 
 

Hebreeën 1:1-4  
 
1Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 
had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 
Zoon, 2Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 
gemaakt heeft. 3Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van 
Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, 
nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, 
Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. 4Hij is 
zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel 
ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 
 

Hebreeën 2:1-4  
 
1Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat 
wij niet op enig moment afdrijven. 2Want als het woord dat door engelen 
gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid 
rechtvaardige vergelding ontving, 3hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n 
grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, 
en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. 4God heeft er 
bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei 
krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 
 

Gezang 328  Here Jezus, om uw woord 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
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ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Verkondiging 
 

Hebreeën 1:1  
 
1Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 
had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 
Zoon, 
 

Opwekking 832  Jezus overwinnaar 
 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 



7 

De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar!   2x 

 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen.   10x  
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Gezang 476: 4, 5  ‘Mensenzoon tussen de kandelaren 
 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
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blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 
bestemd voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
 
U kunt uw collecte voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’, overmaken 
op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 

of QR code Kerkrentmeesters   
 

De uitgangscollecte is voor ‘Jeugd in eigen wijk ’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in onze 
wijk te realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van 
de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd 
Aalsmeer, o.v.v. ‘Jeugd in eigen wijk of QR code Kerkrentmeesters 
 

Volgende week 
Zondag 22 januari 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. zandbergen 
 
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 


