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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 237  Jezus, wij verhogen U 
 

Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats.  2x 
 
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gezang 255: 1, 2  Ere zij aan God, de Vader 
 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

Kindermoment 
 

Mozes wordt geboren 
Exodus 2:1-10 
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het verhaal over Mozes die door zijn moeder in een rieten 
mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt door 
de dochter van de farao. 
 
 

 

Hemelhoog 382  Lees je bijbel, bid elke dag 
 

Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 
Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
 
Lis ta bible, prie chaque jour, 
prie chaque jour, prie chaque jour. 
Lis ta bible, prie chaque jour, 
quand tu veux grandir, 
quand tu veux grandir, 
quand tu veux grandir. 
Lis ta bible, prie chaque jour, 
quand tu veux grandir. 
 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 

Gebed om de opening van Gods Woord 
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Johannes 1:29-34 
 
29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat 
de zonde der wereld wegneemt. 30 Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt 
een man, die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik. 31 En zelf wist ik niet 
van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik 
dopen met water. 32 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de 
Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. 33 En ik kende 
Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot 
mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, 
die met de heilige Geest doopt. 34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon 
van God is.  
 

Psalm 119: 40, 49  Uw woord is als een lamp 
 

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. 
 
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 

Verkondiging   
 

Opwekking 315  Heer, Uw bloed dat reinigt mij 
 

Heer, uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam 
voor mij geslacht. 
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Avondmaalsformulier 
 

Opwekking 318  Eet het brood met Mij 
 

Eet het brood met Mij, 
drink de wijn met Mij. 
Tussen de vleugels 
van de Cherubim, 
deel het maal met Mij. 2x 
 
Wij aanbidden U, 
wij aanbidden U. 
Tussen de vleugels 
van de Cherubim, 
aanbidden wij U. 2x 
 
Ik ontmoet je daar, 
Ik ontmoet je daar. 
Tussen de vleugels 
van de Cherubim, 
daar ontmoet Ik jou. 2x 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Gezang 182: 1, 5  Jezus, leven van ons leven 
 

1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
5. Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizenmaal, o Heer, 
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zij U daarvoor dank en eer. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 294  Glorie, glorie aan het Lam 
 

Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon.  
 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 
Glorie aan het Lam. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 
bestemd voor ‘Leprazending’ 
 
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   
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De uitgangscollecte is voor ‘Leprazending’ 
In de Bijbel lezen we dat melaatsen worden gemeden en uitgesloten. Dat was overigens 
niet voor niets: melaatsheid was een verzamelnaam voor verschillende besmettelijke 
ziektes, waaronder lepra, en afstand houden kon verspreiding voorkomen. Hoewel de 
ziekte lepra tegenwoordig goed te genezen is, zien we die uitsluiting en discriminatie in veel 
landen in Azië en Afrika nog steeds. Maar Jezus raakte de melaatse aan, reikt hem de hand 
en richt hem op. En dat is ook de opdracht die hij meegeeft aan zijn leerlingen in Mattheus 
10: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, wek doden op, reinig de 
melaatsen…..’. Aan deze oproep geeft Leprazending al zo’n 150 jaar gehoor en zij betrekken 
daar ook ieder jaar de kerken bij: op Wereld Lepradag (de laatste zondag van januari) 
vragen zij de kerken om stil te staan bij de mensen die lijden onder de gevolgen van lepra, 
voor hen te bidden, om na te denken over de betekenis van Jezus’ woorden, en om te 
collecteren voor het leprawerk. Ook in onze kerk geven we aan die oproep gehoor. Bent u 
erbij op 29 januari? Meer informatie over Wereld Lepradag vind u op onze website 
www.leprazending.nl/wereldlepradag. 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de het werk van de 
Leprazending. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op  NL95 
RABO 0300 1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente o.v.v. 
‘Leprazending’, of QR code van Leprazending 
 
 
 

Vanmiddag 
Zondag 29 januari 2023, Kids praise & Kerk op schoot, 16 uur, Ds. M.J. Zandbergen, 
met Gast optreden van Matthijs Vlaardingerbroek 
 
Volgende week 
Zondag 5 Februari 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk 
  
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer 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 

http://www.leprazending.nl/wereldlepradag
https://hervormdaalsmeer.nl/kerkdiensten/
http://www.oosterkerk.tv/
https://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

