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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 105: 1, 17 ,18  Looft God den HEER, en laat ons blijde 
 

1. Looft God den HEER, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
17. Hij was het die zijn volk bevrijdde, 
zijn uitverkoornen veilig leidde. 
Zo trokken zij het diensthuis uit 
met dans en zang bij trom en fluit, 
en erfden het beloofde land, 
de arbeid van der heid'nen hand. 
 
18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gezang 351: 1, 2, 3  Zie ons heden voor U treden 
 

1. Zie ons heden voor U treden, 
God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven 
Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd. 
 
2.God van zegen, onzentwege 
hebt Ge uw Zoon gezaaid; en het zaad werd wakker: 
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op de wereldakker wordt met vreugd gemaaid. 
 
3. Ach, wij smeken: in dit teken, 
Heer, maak ons gewis, dat Gij ons zult schenken 
boven alle denken wat ons nodig is. 
 

Gebed 
 

Johannes 3: 3-8 
 
3 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien.' 4 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud 
is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 
ingaan en weer geboren worden?' 5 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker 
u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit 
de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw 
geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, 
maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook 
met iedereen die uit de Geest geboren is.' 
 

Gezang 487: 1, 3  De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Kindermoment 
 

De 10 straffen   
 

Exodus 10:1-20 
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Hier gaat het over de achtste van de tien straffen (plagen) 
in Egypte. Deze keer stuurt God sprinkhanen die alles 
zullen opeten. 
 
 
 
 
 

Hemelhoog 455  Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn 
 

Zit je in het donker? 
Jezus zal er zijn. 
Is je hart vol zonde? 
Jezus maakt het rein. 
 

Zou voor de Heer 
iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer 
iets te wonderlijk zijn? 

 
Kijk je weer zo somber? 
Jezus maakt je blij. 
Zit je vastgebonden? 
Jezus maakt je vrij. 
 

Zou voor de Heer 
iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer 
iets te wonderlijk zijn? 

 
Dan wordt alles anders, 
kan je zoveel meer. 
Kijk eens wat je aandurft 
samen met de Heer! 
 

Zou voor de Heer 
iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer 
iets te wonderlijk zijn? 

 

Gebed 
 

Opwekking 755  Laat ons zien; laat ons Christus zien.  
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Bewerk ons hart, o God,  
maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen  
wat U spreekt tot ons. 
Plant uw Woord diep in ons hart;  
geef het rijke vrucht. 
Leid ons in uw waarheid,  
Heer; geef dat twijfel vlucht. 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 

 
Uw Woord is levend licht 
voor ons verduisterd hart;  
draagt ons door verleiding heen,  
wijst ons steeds uw pad. 
Uw Woord is brood voor onze ziel,  
vrijheid voor de slaaf;  
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 
Heer, spreek tot ons vandaag. 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 2x 

 

1 Petrus 1 
 
1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als 
vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië 
verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 
gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. 
Genade zij u en vrede, in overvloed. 3 Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren 
doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij 
leven in hoop. 4 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u 
gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit 
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verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker 
geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet 
nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken 
van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het 
vuur wordt getoetst - en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus 
zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en 
zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, 
hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 
10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze 
profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te 
stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen 
werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in 
Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet 
voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd 
door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest 
die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen 
graag zouden doordringen. 13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, 
wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult 
wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en 
geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog 
onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig 
is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: 'Wees 
heilig, want ik ben heilig.' 17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar 
zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven 
als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met 
zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u 
van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder 
smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door 
God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van 
u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem 
laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22 Nu u 
gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van 
uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met 
een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk 
maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 
24 'De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras 
verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig 
bestaan.' Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.  
 

Gezang 247  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
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1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uigezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maak één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

Verkondiging  “Verbinding geeft (nieuwe) leven” 
 

Opwekking 220: 1  Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! 
 

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan 't 
volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 794  No longer slaves  (tijdens de collecte) 
 

You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone. 
 

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 

 
From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your 
family. 
Your blood flows through my veins. 
 

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God.       2x 

 
You split the sea so I could walk right 
through it. 
My fears were drowned in perfect 
love. 
You rescued me so I could stand and 
sing: 
I am a child of God. 
 
You split the sea so I could walk right 
through it. 
My fears were drowned in perfect 
love. 
 

U ontrafelt mij met een melodie 
U omringt mij met een lied 
van bevrijding van mijn vijanden 
tot al mijn angsten weg zijn  
 
Ik ben niet langer slaaf van angst 
Ik ben een kind van God 
Ik ben niet langer slaaf van angst 
Ik ben een kind van God 
 
Van de moederschoot 
hebt U mij gekozen 
Liefde noemde mijn naam 
Ik ben opnieuw geboren in Uw gezin 
Uw bloed stroomt door mijn aderen 
 
 
Ik ben niet langer slaaf van angst 
Ik ben een kind van God 
Ik ben niet langer slaaf van angst 
Ik ben een kind van God       2x 
 
U splitst de zee zodat ik erdoor heen 
kan 
Mijn angsten verdronken in perfecte 
liefde 
U redde mij zodat ik kan staan en 
zingen 
Ik ben een kind van God.  
 
U splitst de zee zodat ik erdoor heen 
kan 
Mijn angsten verdronken in perfecte 
liefde 
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You rescued me so I could stand and 
sing: 
I am a child of God. (3x) 
 

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God.        2x 

U redde mij zodat ik kan staan en 
zingen 
Ik ben een kind van God.       3x 
 
Ik ben niet langer slaaf van angst 
Ik ben een kind van God 
Ik ben niet langer slaaf van angst 
Ik ben een kind van God        2x 

 

Hemelhoog 420  Heer wijs mij Uw weg 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
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de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
 
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 ‘Kerk en Beheer’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat tot de kerkdienst en 
samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden van alle 
gebouwen, dat tot de gemeente behoort. 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. ‘Kerk en Beheer’ 
of QR code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
Zondag 29 januari 2023, kerkdienst, 10 uur, Prof. B.J.G. Reitsma, Ermelo 
 
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 

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

