Startdienst - Seizoen 2020-2021
13 September 2020
Ds. M.J. Zandbergen
10 uur
Thema: ‘Leven in Vertrouwen’
Schriftlezing: Daniël 1: 1-21 (NBV)
Organist: Margreet Zandbergen
Muziekteam: Oosterkerk band

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

Welkom en mededelingen
Gezang 21: 1, 2, 3

Alles wat adem heeft love de Here

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wanklen in hun waan,
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!
3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed
Votum, Groet
Hemelhoog 391

Breng ons samen

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!
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.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Inleiding Jaarthema: ‘Leven in Vertrouwen’
Hemelhoog 729

Mijn hart wacht stil op U, o Heer

1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.
2 Onrustig leef ik, opgejaagd,
door duizend dromen uitgedaagd
die liegen, lokken en verleiden;
de boze, briesend als een leeuw,
gaat brullend rond - ik roep, ik schreeuw
tot U, o God: Kom mij bevrijden!
3 De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen!
4 Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!
5 Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Gebed
Kindermoment
Hemelhoog 685

Laat zo je licht maar schijnen (canon)

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

2x

God is liefde, God is
God is goed

2x

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

2x

God is liefde, God is
God is goed

2x

Gebed
Daniël 1: 1-21
1 In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok
Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de
stad. 2 De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem
een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar
Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer
zetten. 3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een
aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te
brengen. 4 Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn,
aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp
verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen
onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5 De koning wees
hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na
drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. 6 Onder hen
waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 7 Maar de

hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja
Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 8 Daniël was vastbesloten zich aan
de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming
zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. 9 God
zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10 Toch zei de
hoofdeunuch tegen hem: 'Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft
bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter
uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.'
11 Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en
aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: 12 'Neem de proef op de som
en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken.
13 Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke
spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.' 14 De
kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 15 Aan het eind van de
tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen
die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. 16 Dus diende de
kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen
nog groente. 17 En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en
verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke
visioenen en dromen uit te leggen. 18 Toen de door de koning vastgestelde tijd
verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar.
19 De koning sprak met hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël
en Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning. 20 En over welke kwestie
van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo
voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. 21 Daniël bleef aan
het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.

Nieuwe psalm 141: 1, 3

HEER, ik strek naar U beide handen

1. HEER, ik strek naar U beide handen
verlangend uit, verhoor en red.
Schiet mij te hulp, laat mijn gebed
als wierook geurig voor U branden.
3. Zorg dat ik mij niet laat verleiden,
dat ik niet meega in het kwaad,
niet eet en drink in overdaad
en slechte vrienden zal vermijden.

Preek
Hemelhoog 637

Houd me dichtbij U

Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.
Refrein:
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.
Refrein: 2x
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.

Dankgebed, voorbede,
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,
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
Volgende week:
20 september 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. G.H. de Ruiter
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
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

