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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 586  Groot is de Heer 
 

Groot is de Heer, 
Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht 
staan wij vast in zijn liefde. 
Groot is de Heer, 
Hij's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
 
Groot is de Heer 
en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 
 

Stil gebed, Votum en Groet 
 

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, 
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zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Wetslezing  Matteüs 6:19-21, 24-34 
 
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en 
dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 
mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je 
schat is, daar zal ook je hart zijn.  
 
24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede 
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. 
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je 
geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam 
en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het 
lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet 
en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die 
ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich 
zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat 
maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien 
in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 
zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog 
op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg 
kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 
31 Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we 
drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" 32 - dat zijn allemaal dingen die 
de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig 
hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan 
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen 
voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke 
dag heeft genoeg aan zijn eigen last.  
 

Gezang 323: 1, 7, 8  God is tegenwoordig, God is in ons midden 
 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
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7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 
schouwen mag in geest en waarheid. 
Heer laat mij even vrij 
als een aad'laar stijgen, 
zo word ik U eigen. 
 
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat G' in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 

Gebed  
 

Kindermoment 
 

Het volk gaat veilig door de zee 
Exodus 14:15-31 
 

 God leidt het volk van Israël door de Rode Zee, en zorgt 
ervoor dat de Egyptenaren de Israëlieten niet meer 
kunnen inhalen. 

 

Hemelhoog 338  ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 

Psalm 127 
 
1 Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs 
zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de 
wachter zijn ronde. 2 Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste 



4 

legt, je aftobt voor wat brood - hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 3 Kinderen 
zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van 
God. 4 Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je 
jeugd. 5 Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet 
te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 
 

Psalm 127: 1, 2  Wanneer de Heer het huis niet bouwt 
 

1. Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
is, alle metselwerk ten spijt, 
de opbouw niets dan ijdelheid. 
Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 
geen wachter, die de vijand keert, 
geen stadsmuur die zijn aanval weert. 
 
2. Voor dag en dauw reeds op te staan 
en op te zijn tot 's avonds laat, 
hard werken voor slechts weinig baat 
en schamel brood, 't is niets dan waan. 
Hij geeft het immers wie Hij mint, 
als in de slaap, als aan een kind. 
 

Verkondiging   
 

Opwekking 717  Stil 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
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en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen.            2x 

 
Ik rust in U alleen. 
In U alleen. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Psalm 4: 3  Ik kan gaan slapen zonder zorgen 
 

3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 
bestemd voor ‘IZB, Inwendig zendingsbond’ uitgangscollecte 
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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 bestemd voor ‘IZB, Inwendig zendingsbond’ 
De laatste jaren wordt het kerkelijk landschap in Nederland verrijkt met 
steeds meer pioniersplekken. Als mensen niet naar de kerk komen, dan 
gaat de kerk naar mensen toe! Vanuit het verlangen om mensen in 
aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, worden er 
nieuwe wegen gezocht. Pioniersteams zoeken met veel liefde en 

creativiteit naar manieren om een context te dienen en mensen de kans te geven om, via 
taal en vormen die bij hun leefwereld passen, te onderzoeken en ondervinden wat het 
betekent om Jezus te volgen. Zo ontstaan er geleidelijk nieuwe geloofsgemeenschappen 
met mensen die niet (meer) naar de kerk gingen. De IZB kan dit werk doen dankzij giften, 
contributies en collecten van mensen die de zending een warm hart toedragen. Helpt u ook 
mee? 
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters 
NL73RABO0380144069 t.n.v. ZWO Hervormde gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘IZB Inwendig 
Zendingsbond’ of de QR code ZWO 
 
Volgende week 
Zondag 26 Februari 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
  
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/

