Kerkdienst
15 november 2020
Ds. J. Haeck, Zeist
10 uur
Schriftlezing: Psalm 140: 1-4, 7-8, 13-14 ,
2 Korintiërs 4: 7-18, 5: 1, 12: 1-10 (HSV)
Organist: Rogier Postma
Muziekteam: Thirza

Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Welkom en mededelingen
Pslam 92: 1, 3

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

Waarlijk, dit is rechtvaardig

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
3. Gij hebt mij door uw daden,
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand.
Gij zult hun hart versterken.

Votum - Groet
Intochtstekst:
Romeinen 8: 35, 37
8 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
37
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Evangelische Liedbundel 242

Zo vriendelijk en veilig als het licht

(wordt opgelezen)
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lezing van het gebod
Op Toonhoogte 249

Vader, vol van vrees en schaamte

Vader, vol van vrees en schaamte,
Buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
Klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
Die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
Neem ons in uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid,
Keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
Maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw heil'ge Geest,
Geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
Dat wij uw naam verhogen Heer.
Dat wij uw naam verhogen Heer.

Genadeverkondiging
Gezang 259

Halleluja! Lof zij het Lam

Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Kindermoment
Kids opwekking 175

Prijs de Heer

De regen tikt, de druppels vallen in de maat.
De wind die waait
zodat mijn vlieger hoger gaat.
De zon die schijnt,
ik zie m'n schaduw op de straat.
De Here God heeft het allemaal gemaakt.
Prijs de Heer, prijs de Heer,
prijs de Here God.
Klap in je hand, stamp met je voet
klak met je tong en zing:
God is goed.
De eend die kwaakt,
hij zwemt wat rond in de rivier.
De koe die loeit, want koe zijn
geeft hem veel plezier.
De lama tuft, hij sjokt en sjouwt
van daar naar hier.
De Here God schiep de mens en ook het dier.
Prijs de Heer, prijs de Heer,
prijs de Here God.
Klap in je hand, stamp met je voet
klak met je tong en zing:
God is goed.
Kwak, kwak, kwak, kwak.
Woef, woef, woef, woef,

Woef, woef, woef, woef.
Miauw, miauw, miauw, miauw.
(fluiten), (tikken), (waaien)
De Here God
heeft het allemaal gemaakt.
Prijs de Heer, prijs de Heer,
prijs de Here God.
Klap in je hand, stamp met je voet
klak met je tong en zing:
God is goed.
2x

Gebed om de opening van het woord en de verlichting
door de Heilige Geest
Psalm 140: 1-4, 7, 8, 13-14
140 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Red mij, HEERE, van slechte mensen.
Bescherm mij tegen de mannen van geweld, 3 die veel kwaad in hun hart bedenken, elke
dag samenscholen om te strijden. 4Zij scherpen hun tong als een slang,
7

Ik heb tegen de HEERE gezegd: U bent mijn God, neem, HEERE, mijn luide smeekbeden ter
ore. 8 HEERE Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd.
13

Ik weet dat de HEERE de rechtszaak van de ellendige en het recht van de armen zal
behartigen. 14 Voorzeker, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven, de oprechten zullen
voor Uw aangezicht wonen.

2 Korintiers 4: 7-18
4 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht
van God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw
gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten;
neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere
Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11
Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook
het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. 12 Zo is dan de dood werkzaam in
ons, maar het leven in u. 13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben,
overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven
ook wij, en daarom spreken wij ook. 14 Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus
opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen. 15
Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen,
door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. 16 Daarom

verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de
innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 17 Want onze lichte verdrukking, die van korte
duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij
houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die
men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet,
zijn eeuwig.

2 Korintiers 5: 1
5 1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

2 Korintiers 12: 1-10
12 1 Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en
openbaringen van de Heere. 2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of
het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het
– dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. 3 En ik weet van deze mens – of
het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – 4 dat hij
werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een
mens niet is geoorloofd uit te spreken. 5 Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal
ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. 6 Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik
zal niet dwaas zijn; ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van,
opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. 7 En opdat ik
mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een
doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik
mij niet zou verheffen.8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou
gaan. 9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de
kracht van Christus in mij komt wonen. 10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in
smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil.
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Gezang 399: 3, 4

U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!

De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Verkondiging
2 Korintiers 12: 9a
12 9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg.

Evangelische Liedbundel 246: 1, 3

Ik bouw op U

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Dankgebed en voorbede
Stil gebed,
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.

Gezang 445: 2, 3

Jezus Christus is gestorven

2. Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
3. Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Zegen
Sela

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
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
Kerkrentemeester, Hervormde Gemeente Aalsmeer,
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”.
Volgende week:
22 November 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Eeuwigheidszondag
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

