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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 591  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam 
 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Inleiding op Psalm 107 
 

Psalm 107: 1, 2  Gods goedheid houdt ons staande 
 

1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
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uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
2. Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg,- 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 
 

Gebed voor vluchtelingen 
 

Psalm 107: 4, 8  Laat ons nu voor den Here 
 

4. Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 
8. En gij, ontrouwe dwazen, 
die lijdt door eigen schuld, 
wordt de bazuin geblazen 
aan 't eind van Gods geduld, 
dan schreeuwt gij tot den Heer, 
dat Hij u zal genezen 
en dat zijn woord u weer 
ten levenslicht zal wezen. 
 

Gebed voor verootmoediging 
 

Psalm 107: 10, 11, 12  Laat ons nu voor den HERE 
 

10. Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
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Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 
11. Die langs Gods oceanen 
trotseren wind en vloed 
om zich een weg te banen 
de welvaart tegemoet,- 
Hij hief zijn stem en riep, 
toen steigerden de golven, 
het water zwart en diep 
heeft al hun moed bedolven. 
 
12. Schepen, omhooggedragen 
op golfslag van de dood, 
zinken terneergeslagen 
weer in de waterschoot. 
Als zo de storm opsteekt, 
hoezeer wordt allerwegen 
gebeden en gesmeekt 
om Gods reddende zegen! 
 

Gebed voor wie omkomen bij natuurgeweld 
 

Psalm 107: 13, 15  Hun vege levens spaart Hij 
 

13. Hun vege levens spaart Hij, 
de golven maakt Hij stil. 
het stormgeweld bedaart Hij, 
het voegt zich naar zijn wil. 
Scheepsvolk, heradem weer, 
gij kunt aan rust u laven 
en dankt nu God den Heer, 
Hij leidt u naar de haven. 
 
15. Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
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Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 

Kindermoment 
 

Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? 
 

Marcus 4:35-41 
 

Jezus zorgt ervoor dat een storm op het meer gaat liggen, 
waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is. 
 
 
 
 
 
 
 

Hemelhoog 430  Je hoeft niet bang t zijn 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 

Gebed 
 

Marcus 4:35-41 
 
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 
'Laten we het meer oversteken.' 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem 
mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het 
meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, 
zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een 
kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het u niet 
schelen dat we vergaan?' 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de 



5 

wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging 
liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: 'Waarom 
hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' 41 Ze werden 
bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de 
wind en het meer hem gehoorzamen? 
 

Gezang 467: 1, 2  O eeuwge Vader, sterk in macht 
 

1. O eeuwge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondlooz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen die zijn in nood op zee! 
 
2. O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

Verkondiging  “Zelfs de wind en het water luisteren naar Hem” 
 

Opwekking 672  Heerser over alle dingen 
  

Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal:  
'Die was en is en komen zal.' 
 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond'ring luister ik. 
U schiep leven door uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,  
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weerspiegelt het uw heerlijkheid. 
 
In het lijden van dit leven,  
in een dal van duisternis, 
wilt U mij uw liefde geven  
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand  
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen,  
als uw huis mijn schuilplaats is. 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan,  
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal:  
'Die was en is en komen zal.' 
 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 2x 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 857   Hoop in leven en in dood   (tijdens de collecte) 
 

Wie troost in leven en in dood? 
Christus zelf! Christus zelf! 
Wat geeft ons zekerheid en hoop? 
Wij zijn nu Zijn eigendom 
Wie houdt ons leven in Zijn hand? 
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? 
Wie houdt ons vast – tot aan het eind? 
Zijn liefde houdt ons overeind 
 

Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood! 
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Welk woord kalmeert de bangste ziel? 
God is goed! God is goed! 
Waarin kan ik Zijn goedheid zien? 
Bovenal in Jezus' bloed 
Wie staat er boven storm en angst 
Leert ons geloven, desondanks? 
Wie stuurt de stroming die ons stuwt 
Naar vaste wal, naar Jezus toe? 
 

Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood! 

 
Wat zingen wij tegen de dood? 
Christus leeft! Christus leeft! 
Waarmee wordt ons geloof beloond? 
Eeuwig leven, dichtbij Hem 
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt 
Zonde en dood zijn dan voorbij 
Een feest vol vreugde, zonder eind 
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! (Oh, Jezus) 
 

Oh zing halleluja! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig 
Oh zing halleluja! 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood!  2x 

 
Jezus Christus, wordt verhoogd 
Hoop in leven en in dood! 
 

Hemelhoog 686  Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
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vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus in uw kracht, 
kom, Heer Jezus in uw kracht. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘Jeugd 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 ‘Jeugd in eigen wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in 
onze wijk te 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 12 maart 2023, kerkdienst, 10 uur, mw. Pastor A. Creemer-Allard, Kudelstaart 
 
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/

