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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 173: 1, 3, 5  Alles wat over ons geschreven is 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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. 
 
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 
 

Psalm 130: 2  Zoudt Gij indachtig wezen 
 

2. Zoudt Gij indachtig wezen  
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven  
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven,  
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
 

Hemelhoog 44: 1, 2  Uit de diepten roep ik u 
 

1. Uit de diepten roep ik u 
HEER, mijn God. 
Ik heb u nodig, Here luister 
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nu ik schor gebeden fluister, 
luister toch, 
HEER, luister toch. 
 
2. Als u niets dan zonden zag, 
HEER, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar u wilt nu 
juist vergeven. Dus verdient u 
diep ontzag, 
ons diep ontzag. 
 

Psalm 31: 4-9, 20  
 
4 U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw 
naam, 5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, u bent mijn 
toevlucht. 6 In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.  
7 Wie armzalige goden vereren - ik haat ze, ík vertrouw op de HEER. 8 Ik zal mij 
verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van 
mijn ziel, 9 u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.  
 
20 Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid 
hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.  
 

Psalm 130: 3, 4  Ik heb mijn hoop gevestigd 
 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op  
God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 
4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding;  
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van  
onrecht en van schuld. 
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Kindermoment 
 

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 
 

Mattheüs 16: 13-17 en20-21 
 

Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen 
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. 
 

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 
 

Mattheüs 16:13-25 
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13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 
'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' 14 Ze antwoordden: 'Sommigen 
zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de 
andere profeten.' 15 Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 16 'U bent 
de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop 
zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door 
mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 
18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de 
sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend 
verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook 
in de hemel ontbonden zijn.' 20 Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen 
iemand te zeggen dat hij de messias was. 21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn 
leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 
moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de 
dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel 
terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' 
23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, achter mij, 
Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God 
wil, maar alleen aan wat de mensen willen.' 24 Toen zei Jezus tegen zijn 
leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.  
 

Gezang 446: 1, 2, 3, 4, 5  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, 
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; 
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4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 

Verkondiging  “Oordelen en beoordeeld worden” 
 

Hemelhoog 298  Genade, zo oneindig groot 
 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 

Gezang 446: 6, 7  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
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gaat nog die naam mij voor. 
 
7. O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
 

Bedank moment 
 

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: 
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. 
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4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
Hemelhoog 679  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen   
(tijdens de collecte) 
 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
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dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

Gezang 430: 2, 4, 5, 6 Ik heb U lief, o Gij mijn leven 
 

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 
4. Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
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6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 

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 2 April  2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. E. Westerman 
Tijdens de dienst , vanaf 10 uur, hebben de kinderen, een samenkomst in ‘t Anker 
 
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/

