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Kerkdienst                       22 Januari 2023 
Ds. M.J. Zandbergen                     10:00 uur 
Thema: “Bidden om genezing” 
Schriftlezing: Lucas 5:17-29 (NBV) 
Organist: Johan van der Zwaard 
Muziekteam: Oosterkerk Band 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 95: 1, 3  Steekt nu voor God de loftrompet 
 

1. Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 
3. Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Hemelhoog 39  Ik hef mijn ogen 
 

Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, 
door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 2x 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
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Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, 
door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
 
Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
 

Gebed 
 

Efeziërs 4:21-32 
 
21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? 
Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en 
de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 
23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat 
u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in 
waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en 
spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos 
wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de 
duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost 
verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het 
nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en 
waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. 30 Maak 
Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt 
bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, 
alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar 
en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.  
 

Gezang 460: 1, 2, 3  Loof de Koning, heel mijn wezen 
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1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
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. 
 

Kindermoment 
 

Gasten op een bruiloft vasten niet 
Lucas 5:27-39 
 

Als de wetsleraren aan Jezus vragen waarom zijn 
leerlingen niet vasten, vertelt hij verschillende 
voorbeeldverhalen. Die maken duidelijk dat zijn 
boodschap niet altijd past bij oude gewoontes. 

 

Hemelhoog 481  Hé luister mee 
 

Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. (2x) 

 
Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 



4 

zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 
 

Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. (2x) 

 
Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 
 

Luister maar mee 
en doe maar mee, ja!. 

 

Gebed 
 

Hemelhoog 667: 1  Weest stil voor het aangezicht van God 
 

1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 

Lucas 5:17-29 
 
17 Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook 
Farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit 
Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat 
hij zieken zou genezen. 18 Er kwamen een paar mannen met een verlamde op 
een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te 
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leggen. 19 Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, 
en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het 
tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20 Toen hij hun geloof zag, zei 
hij tegen hem: 'Uw zonden zijn u vergeven.' 21 De schriftgeleerden en de 
Farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke 
taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22 Maar Jezus begreep 
wat ze dachten en zei tegen hen: 'Vanwaar toch al die bedenkingen? 23 Wat is 
gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden zijn u vergeven" of: "Sta op en loop"? 24 Ik 
zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te 
vergeven.' En hij zei tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar 
huis.' 25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte 
het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 
26 Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: 
'Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!' 27 Daarna ging hij naar buiten en 
zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg 
mij!' 28 Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. 29 Hij richtte in zijn huis 
een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en 
anderen samen met Jezus aanwezig waren.  
 

Hemelhoog 667: 3  Wees stil, want de kracht van onze God 
 

3. Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 

Verkondiging  “Bidden om genezing” 
 

Opwekking 588  Er is geen vriend zo trouw als Jezus 
 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus, 
nee niet één, nee niet één!  
Jezus alleen kan ons hart genezen, 
Hij alleen, Hij alleen! 
 
Nooit is ons zoveel troost gegeven, 
zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,  



6 

nee niet één, nee niet één!  
 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, 
nee niet één, nee niet één! 
Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden, 
nee niet één, nee niet één! 
 
Jezus kent onze strijd en zorgen, 
leidt ons steeds door de dalen heen. 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, 
nee niet één, nee niet één! 
 
Nooit is een zondaar vergeefs gekomen, 
nee niet één, nee niet één! 
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen, 
Hij alleen, Hij alleen! 
 
Nooit is ons zoveel troost gegeven, 
zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,  
nee niet één, nee niet één! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 807  God van licht (tijdens de collecte) 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
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Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, 
waar U woont. (4x) 

 

Gezang 293  Wat de toekomst brengen moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
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zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 
bestemd voor ‘Missionair werk’ van ZWO 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘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 ‘Missionair werk’ van ZWO 
Een kerk van betekenis. Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een 
kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, 
ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om 
van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun 
omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin 
voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 

gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en 
elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk de 
missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een 
bijdrage over op  NL95 RABO 0300 1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente o.v.v. Missionair Werk januari, of QR code van ZWO 

 
Volgende week 
Zondag 29 januari 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. W. ten Voorde, Nunspeet 
Zondag 29 januari 2023, Kidspraise & Kerk op schoot, 16 uur, Ds. M.J. Zandbergen, 
met Gast optreden van Matthijs Vlaardingerbroek 



9 

 
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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