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Oosterkerk 

1e lijden zondag                     1 maart 2020 
Ds. J. Henzen, Wateringen                   10 uur 
Schriftlezing: 2Koningen 6: 8-17, Johannes 17: 1-5 (NBV) 
Organist: Maarten Noordam   Muziekteam: Annamarie 
 

Welkom 
 

Opwekking 733 10.000 redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
naam. 
 

 
Heer, vol geduld toont U ons uw 
liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
naam. 
 

 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
naam. 
 

 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

 

Stil gebed Votum en Groet 
 

  



 

Psalm 118: 5, 9 
 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten 
zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 

Gebod 
 

Evangelische Liedbundel 302: 1, 2, 4 Heer, ik kom tot U 
 

1. Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 

2. Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

4. Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

Gebed  
 

Kindermoment: Jezus vertelt over het echte geluk 
    Matteüs 5:1-12  
    door middel van negen zegenspreuken 
    (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor  
    wie het echte geluk en Gods nieuwe  
    wereld zijn. 
 

Projectlied 
 

Echt geluk dat vind je door te leven naar Gods Woord, 
wanneer je weet dat jij het liefste dicht bij Jezus hoort. 
Dan zul je volgens Jezus als het zout der aarde zijn, 
een lichtje in de wereld, ook al is het nog zo klein. 
 
  



 

Wees lief voor iedereen, al doet iemand soms naar, 
want het leven draait om liefde en om zorgen voor elkaar.  
En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg. 
Als je wilt zal hij je leiden naar het topje van de berg.  
 
Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn. 
Tot Gods nieuwe wereld komt zal hij altijd bij je zijn. 
 

Schriftlezingen 
 

2 Koningen 6: 8-17 (NBV) 
 

8 De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn 
bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, 9 liet de 
godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest 
wegblijven omdat de Arameeërs daar een aanval beraamden. 10 De koning van 
Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd 
waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op 
keer, 11 tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij 
zich en vroeg hun: 'Zeg me: wie van onze mensen heult met de koning van Israël?' 
12 Een van de bevelhebbers antwoordde: 'Niemand, mijn heer en koning, maar de 
profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw 
slaapkamer zegt.' 13 Hierop zei de koning: 'Zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik 
hem gevangen laten nemen.' Toen hem werd verteld dat Elisa in Dotan was, 
14 stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De 
Arameeërs kwamen 's nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. 15 Toen de 
bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat 
de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. 'Wat moeten 
we beginnen, heer?' riep hij uit. 16 Zijn meester antwoordde: 'Wees niet bang, wij 
zijn met meer dan zij.' 17 En hij bad: ' HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.' 
De HEER opende Elisa's knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden 
met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.  
 

Psalm 121: 1, 3 Ik sla mijn ogen op en zie 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.  
 
  



 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
uw schaduw aan uw rechterhand;  
de zon zal U niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 
 

Johannes 17: 1-5(NBV) 
 

1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: 'Vader, nu is 
de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw 
grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht 
om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het 
eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden 
hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te 
volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, 
tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.  
 

Psalm 121: 4 Heer zal u steeds gadeslaan 
 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.  
 

Verkondiging 
 

Gezang 460: 3, 5 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons 
 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
4. Snel vergaan de mensenkindren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 
 



Hervormde gemeente Aalsmeer – Oosterkerk 2020 

Dankgebed en voorbede  
 

Collecte. 
 

Gezang 466: 1, 2 Als God, mijn God, maar voor mij is 
 

1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 

2. En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waatren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 

 

Zegen 
 

Komende dienst: 
8 maart. Scholenkerkdienst, 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, i.s.m. PCBS De Brug 
 
Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk 
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen 
met ds. Menno Zandbergen of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

