Kerkdienst
2 augustus 2020
Dhr S. van Willegen
10 uur
Hervormd
Thema: Genade “Maar wat kan ik er dan nog aan doen”
Aalsmeer
Schriftlezing: Romeinen 3: 21-31 (NBV)
Wijk Oost
Organist: Maarten Noordam
Muziekteam: Adrie

Welkom en mededelingen
Opwekking 708

Hoe groot is Uw trouw, o Heer

Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw woord houdt eeuwig stand.
Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw woord houdt eeuwig stand.
De hemel juicht, de kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
dat zult U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

De hemel juicht, de kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Van generatie tot generatie
- nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.
De hemel juicht, de kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
De hemel juicht, de kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Votum, Groet
Bijbeltekst: Hebreeën 4: 16
16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens
als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Opwekking 369

Door uw genade Vader

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
2x
Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.

Leefregels
Gezang 437

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed
Kindermoment

Kinderopwekking 195

God is altijd heel dichtbij

God is altijd heel dichtbij,
Hij wil zorgen voor jou en mij.
Hij maakt een lichtje
waar het donker is,
dat je de weg ziet
en jij je niet vergist.
God is altijd heel dichtbij,
Hij wil zorgen voor jou en mij.
Als je moet huilen,
als het tegenzit,
wil Hij je troosten,
hoort Hij wat je bidt.
God is altijd heel dichtbij,
Hij wil zorgen voor jou en mij.
Slaap je en droom je,
Hij waakt over jou,
God is je Vader,
liefdevol en trouw.
God is altijd heel dichtbij,
Hij wil zorgen voor jou en mij.
Waar je naar toe gaat,
wat er komen zal,
Hij is er altijd,
God is overal.
God is altijd heel dichtbij,
Hij wil zorgen voor jou en mij.

Romeinen 3: 21-31
21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de
wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is

geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en
iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen
omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25 Hij is door God aangewezen om door zijn
dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij
rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het
verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons
zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 27 Kunnen wij
ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat?
Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. 28 Ik heb u
er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de
wet na te leven. 29 Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen?
Zeker ook die van de heidenen, 30 want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als
onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. 31 Stellen wij door
het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.

Nieuwe Liedbundel 939

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
Stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
Leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2. U werd een mens, U daalde neer,
In onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
Die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
En brengt ons bij de Vader thuis,
Want door Uw bloed, Uw levenskracht,
Komen wij vrij voor God te staan.
3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
Leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
Niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
Bent U het doel van mijn bestaan.

Preek
Andrea Bocelli

Amazing Grace

(Filmpje)

Dankgebed, voorbede,
Nieuwe Liedbundel 416

Ga met God

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.

Zegen
Volgende week:
9 augustus 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Dhr E. Kramer
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,
Neem dan contact op met:
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

