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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 173: 3, 4, 5  Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Johannes 4:7-10 
 
7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 
'Geef mij wat te drinken.' 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan 
om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om 
drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met 
Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie 
het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend 
water geven.'  
 

Hemelhoog 16  Als een hert dat verlangt naar water 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 



2 

mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Gebed  
 

Hemelhoog 712: 1  Wij willen gaven delen 
 

1 Wij willen gaven delen 
met mensen wereldwijd. 
Want delen wordt tot helen 
wanneer de ander lijdt. 
De Heer heeft zich gegeven 
en deelde onze nood. 
Zo heelde Hij ons leven. 
Hij is het levend brood. 
 

Kindermoment 
 

Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? 
 

Johannes 6:25-51 
 

Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood 
is.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Project lied Wie zeg jij dat Ik ben? 
 

Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 
 



3 

Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 

 
U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden, 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen. 
 

Gebed 
 

Gezang 14: 1, 2, 3, 4  De Heer is mijn Herder! 
 

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
3. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
4. De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
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verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 

Johannes 6:25-71 
 
25 Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: 'Rabbi, wanneer 
bent u hier gekomen?' 26 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet 
omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd 
bent. 27 U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel 
dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de 
Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.' 28 Ze vroegen: 'Wat moeten 
we doen? Hoe doen we wat God wil?' 29 'Dit moet u voor God doen: geloven in 
hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus. 30 Toen vroegen ze: 'Welk 
wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat 
kunt u doen? 31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn 
gegeten, zoals geschreven staat: "Brood uit de hemel heeft hij hun te eten 
gegeven."' 32 Maar Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het 
brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de 
hemel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat 
leven geeft aan de wereld.' 34 'Geef ons altijd dat brood, Heer!' zeiden ze toen.  
35 'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 36 Maar ik heb 
u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 37 Iedereen die de Vader 
mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, 38 want ik 
ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat 
hij wil die mij gezonden heeft. 39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: 
dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen 
allen laat opstaan op de laatste dag. 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de 
Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag 
uit de dood zal opwekken.' 41 De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei 
dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. 42 'Dat is toch Jezus, de 
zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan 
zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?' 43 Jezus zei: 'Ik hoor u bezwaren 
maken. 44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden 
heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. 
45 Het staat geschreven in de Profeten: "Zij zullen allemaal door God onderricht 
worden." Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. 
46 Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft - alleen hij die van God komt, 
heeft hem gezien. 47 Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig 
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leven. 48 Ik ben het brood dat leven geeft. 49 Uw voorouders hebben in de 
woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50 Maar dit is het brood dat 
uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51 Ik ben het levende brood 
dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig 
leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn 
lichaam.' 52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: 'Hoe kan 
die man ons zijn lichaam te eten geven!' 53 Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik 
verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet 
drinkt, hebt u geen leven in u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, 
heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. 
55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56 Wie mijn 
lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57 De levende 
Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven 
door mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het 
brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal 
eeuwig leven.' 59 Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar 
onderricht gaf. 60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 'Dit zijn harde 
woorden, wie kan daarnaar luisteren?' 61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen 
protesteerden en zei tegen hen: 'Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu 
de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? 63 De Geest 
maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. 
64 Maar sommigen van jullie geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin 
wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. 65 'Daarom heb ik jullie 
gezegd,' zei hij, 'dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader 
gegeven is.' 66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met 
hem mee. 67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' 
68 Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U 
spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de 
Heilige van God bent.' 70 Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en 
toch is een van jullie een duivel.' 71 Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van 
Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.  
 

Gezang 446: 1, 2, 3  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
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die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 

Verkondiging  “Jezus is het brood van het leven” 
 

Gezang 249: 3  Wij teren op het woord 
 

3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Hemelhoog 278  Het woord van God  
(tijdens de collecte) 
 

Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 
Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
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O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 

Hemelhoog 88  Zoekt eerst het koninkrij van God 
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘Evangeliesatie in eigen wijk’ 
 
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 ‘Evangeliesatie in eigen wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen omtrent het werk dat 
wordt gedaan, waarbij we het woord, het evangelie van uit de bjjbel, 
in onze wijk  kunnnen 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 26 maart 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/

