
Hervormd  
Aalsmeer  
Oosterkerk 

School-kerkdienst                    8 maart 2020 
Ds. M.J. Zandbergen                        10 uur 
I.s.m. PCBS De Brug 
Thema: ‘Jij Hoort erbij’ 
Schriftlezing: Marcus 5: 21-43 (BGT) 
Muziekteam: Oosterkerk-band 

 
Welkom 
 

Hemelhoog 391: 1, 2 Breng ons samen 
 

1. U roept ons samen als kerk van de 
Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 
 

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 

 

Stil gebed 
 

Votum en Groet 
 

Hemelhoog 503 God ken jou 
 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die  
een ander niet ziet. 
 

En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 

Filmpje: over de Kanjertraining, een rollenspel door de school 
 

Kinderopwekking 180 Je mag er zijn 
  



 

 

Je mag er zijn!           
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!   
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht   
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!    
Wie ik?  Ja jij! 
 

Ook al ben je wat verlegen, 
al lijk je een beetje stug. 
Ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug. 

 
 
 
 

Je mag er zijn!           
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!   
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht   
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!    
Wie ik?  Ja jij! 
 

Ook al flap je met je oren 
of ben je enig kind. 
Of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind. 
 
 
 
 

Je mag er zijn!            
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!    
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht   
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!    
Wie ik?  Ja jij! 

Ook al kan je niks onthouden, 
is je geheugen net een zeef. 
Ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef. 
 
 
 

 

Je mag er zijn!            
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!    
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht   
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!    
Wie ik?  Ja jij! 
 

Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril. 
Ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil. 
 
 
 

Je mag er zijn!           Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!   Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht  Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij!   Wie ik?  Ja jij! 
 



 

Gebed 
 

Hemelhoog 49 Heer, U bent altijd bij mij 
 

1. Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

 

Schriftlezing 
 

Marcus 5: 21-43(BGT) 
 
21 Toen Jezus weer aan de overkant van het meer was, stroomde daar een grote 
menigte op hem toe. En terwijl hij nog bij de oever was, 22 kwam Jaïrus eraan, een 
van de bestuurders van de synagoge. Toen hij Jezus zag, viel hij voor hem op de 
knieën 23 en smeekte dringend: ‘Mijn dochtertje ligt op sterven. Kom alstublieft 
mee om haar de handen op te leggen; dan wordt ze beter en blijft in leven.’ 24 Jezus 
ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en drong steeds meer op. 25 Er 
was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedingen leed. 26 Ze had al heel wat 
dokters gehad, het was een lijdensweg geweest en het had haar al haar geld 
gekost, maar het had allemaal niets geholpen; ze was alleen maar achteruitgegaan. 
27 Ze had over Jezus gehoord, en nu werkte ze zich door de menigte heen tot ze vlak 
achter hem was en raakte zijn kleren aan. 28 Want ze zei bij zichzelf: ‘Ik hoef alleen 
maar zijn kleren aan te raken; dan zal ik beter worden.’ 29 Meteen hield de bloeding 
op en zij voelde dat zij van haar kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde moment 
merkte Jezus dat er kracht uit hem was weggestroomd. Hij draaide zich om tussen 
al die mensen en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen 
zeiden tegen hem: ‘Kijk eens hoe al die mensen om u heen dringen, en u vraagt: 



 

wie heeft mij aangeraakt!’ 32 Maar Jezus keek rond om te zien wie het gedaan had. 
33 De vrouw, die wist wat er met haar gebeurd was, kwam bevend van angst naar 
voren, viel voor Jezus neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Maar hij zei: ‘Uw 
geloof heeft u gered, mijn kind. Ga in vrede; u bent van uw kwaal genezen.’ 35 Hij 
was nog niet uitgesproken of uit het huis van de bestuurder van de synagoge kwam 
iemand zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Waarom zou u de meester nog langer 
lastigvallen?’ 36 Jezus hoorde wel wat er gezegd werd, maar zei tegen Jaïrus: ‘Wees 
niet bang; blijf geloven!’ 37 Hij wilde niet dat iemand met hem meeging behalve 
Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38 Ze gingen het huis binnen. 
Iedereen huilde en jammerde luid. Toen Jezus alle ontreddering zag, 39 zei hij tegen 
hen: ‘Waarom bent u zo ontdaan en waarom huilt u? Het kind is niet dood; het 
slaapt alleen maar.’ 40 Ze vonden het bespottelijk wat hij zei. Maar Jezus stuurde 
iedereen naar buiten, nam de vader van het kind, haar moeder en zijn drie 
leerlingen mee en ging de kamer binnen waar het kind lag. 41 Hij pakte haar bij de 
hand en zei tegen haar: ‘Talita koem,’ dat betekent: Meisje, ik zeg je: sta op. 42 

Meteen stond het meisje op en begon te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was 
buiten zichzelf van verbazing. 43 Jezus vroeg hun nadrukkelijk, ervoor te zorgen dat 
niemand er iets van te weten zou komen. Hij zei ook nog: ‘Geef haar wat te eten.’ 

 

Hemelhoog 299 ‘k Heb Jezus nodig 
 

1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

Preek 
‘Je hoort erbij’ 
 

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, 
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; 
 



 

Gebedshart 
 

We hebben een hart van hout, op het podium staan. Iedereen krijgt gelegenheid 
om op een briefje – op te schrijven voor wie wij zullen bidden. (bij ingang zijn er 
papieren hartjes uitgedeeld) 
 

Op Toonhoogte 387 Er is altijd plaats voor jou 
 

1. Als je bang bent of onzeker 
als je ’t even niet meer ziet 
als je somber bent of eenzaam 
of verdrinkt in je verdriet 
weet - Zijn deur staat altijd open 
als je wilt ga dan maar gauw 
je kunt zomaar binnenlopen 
er is altijd plaats voor jou 

Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun 
je komen 
want Hij zegt: kom  
als je wilt dan is het goed 
ook in jou laat Hij nieuwe krachten 
stromen 
ja Hij zegt: kom  
dan geef ik je nieuwe moed 

 
2. Zit je boordevol met vragen 
zie je echt geen uitweg meer 
word je gek van angst en zorgen 
leg ze in Zijn handen neer 
weet - Zijn deur staat altijd open 
als je wilt ga dan maar gauw 
je kunt zomaar binnenlopen 
er is altijd plaats voor jou 

Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun 
je komen 
want Hij zegt: kom  
als je wilt dan is het goed 
ook in jou laat Hij nieuwe krachten 
stromen 
ja Hij zegt: kom  
dan geef ik je nieuwe moed.      2x

 

Collecte 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en hij zal met je zijn.  

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

  



Hervormde gemeente Aalsmeer – Oosterkerk 2020 

Zegen 
 

Komende dienst: 
15 maart. Kerk-Inn, 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
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 (06-12889809) of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

