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Welkom en mededelingen 
 

HemelHoog 617: 1, 2 Tienduizend redenen 
 

1. 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. 

 
2. 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. 
 
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. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Psalm 8: 1, 3, 4  HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 



 

 

 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 

Gebed 
 

Woorden die richting geven 
 

Filippenzen 2: 3-11 
 

3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de 
ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van 
God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de 
gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8 En als mens verschenen, heeft hij 
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft 
God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 
10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 
de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.  
 

Hemelhoog 627: 1  Abba, Vader 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 

Gebed 



 

 

 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 430  Je hoeft niet bang te 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 
 

Daniël 2: 1-23, 46-49 
 

1 In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zo 
verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten.  2 De koning gaf opdracht de magiërs, 
bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn 
droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren,  3 zei hij tegen hen: 'Ik heb 
een droom gehad die mij verontrust, daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb.'  4 De 
Chaldeeën zeiden tegen de koning: 'Majesteit, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren uw 
droom, dan zullen wij hem verklaren.'  5 Toen zei de koning tegen de Chaldeeën: 'Mijn 
besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent, 
laat ik u in stukken hakken en zal ik uw huizen in puin leggen.  6 Voldoet u aan mijn 
verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik 
gedroomd heb en wat die droom betekent.'  7 Zij antwoordden nogmaals: 'Laat de koning 
zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren.'  8 Daarop zei de 
koning: 'Ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit 
vaststaat.  9 Er is maar één oordeel over u mogelijk als u niet kunt vertellen wat ik heb 
gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat de situatie verandert. 
Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren.'  10 De Chaldeeën 
antwoordden de koning: 'Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan 
voldoen; daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een 
magiër, bezweerder of Chaldeeër gevraagd. 11 Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand 
zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de 



 

 

stervelingen.' 12 Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle 
wijzen van Babylonië ter dood te brengen. 13 Toen het bevel werd uitgevaardigd om de 
wijzen te doden, liepen ook Daniël en zijn vrienden gevaar. 14 Daarom wendde Daniël zich 
discreet en tactvol tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen 
van Babylonië moest doden. 15 Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning: 'Waarom heeft 
de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd?' Daarop legde Arjoch hem de zaak uit. 16 Daniël 
ging naar de koning en vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. 
17 Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Chananja, Misaël en Azarja op de 
hoogte 18 en vroeg hun de God van de hemel te smeken zich barmhartig te tonen en het 
mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van 
Babylonië ter dood zouden worden gebracht. 19 Het mysterie werd aan Daniël onthuld in 
een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. 20 Hij zei: 'Geprezen zij de 
naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. 21 Hij 
verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun 
wijsheid, en de verstandigen hun kennis. 22 Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet 
wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. 23 U, God van mijn voorouders, loof ik 
en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u 
hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.'  
 
46 Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël, en hij beval een offer te 
bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. 47 De koning zei tegen Daniël: 'Het is waar, 
uw God is de God der goden en de heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor 
hebt u dit mysterie kunnen onthullen.' 48 Toen benoemde de koning Daniël in een hoge 
functie en gaf hem vele grote geschenken; hij maakte hem heerser over de hele provincie 
Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. 49 Op Daniëls verzoek 
droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en 
Abednego, terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef. 
 

Mattheüs 28: 16-20 
 

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17 en 
toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen 
toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.' 
 

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! 
 

Preek 
 

Opwekking 818  Op die dag 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt: 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
kan genade heerlijker zijn? 



 

 

en U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag 
 

Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag 
 

Op die dag, in de hemel, 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
En klinkt het overwinningslied. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 479: 1, 4   Aan U behoort, o Heer der heren 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 



 

 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
4.Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 
 

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten van de kerk. 
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de 
kerkrentmeesters,  
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”. 
 

Volgende week: 
11 Oktober 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 

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 
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