Heilig Avondmaaldienst/ 1e Advent
29 November 2020
Ds. M.J. Zandbergen
10 uur
Thema: “Jezus is het licht van de wereld”
Schriftlezing: Jeremia 17: 1, 9-10, 13-18
Johannes 8: 1-12 (NBV)
Organist: Hugo v/d Meij
Muziekteam: Team Mirjam

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

Welkom en mededelingen
Psalm 33: 1, 2

Komt nu met zang en roert de snaren

1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed, Votum, Groet
Kindermoment
Adventskaars
Filmpje: ‘Zandtekenaar’
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Jezus is het licht der wereld

Jezus is het licht der wereld
Jezus is het levend woord
Jezus is de goede herder
Jezus is het Lam van God

Jezus is het levend water
Jezus is het levend brood
Jezus is de ware wijnstok
Jezus is de Zoon van God
Hij kent ons als geen ander
Hij weet wie we zijn
Hij weet hoe wij ons voelen
Hij was een mens als wij
Hij deelt in onze vreugde
en Hij kent ons verdriet
nee, er is niemand zoals Hij
Jezus is de Messias
Jezus is de bruidegom
Jezus is de hogepriester
Jezus is het Lam van God
Jezus is de Zoon des mensen
Jezus is de weg tot God
Jezus is de overwinnaar
Jezus is de Zoon van God
verse 2
Hij is aan ’t kruis gestorven
Hij droeg daar onze schuld
Hij gaf zijn eigen leven
Hij heeft de wet vervuld
gestorven en begraven
maar ook weer opgestaan
ja, Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus is de Leeuw van Juda
Jezus is de sterke Rots
Jezus is onze Redder
Jezus is het Lam van God
Jezus is de Weg en Waarheid
Jezus is de Vredevorst
Jezus, het begin en einde

Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Zoon van God

Instelling Heilig Avondmaal
Sela

Samen eten wij

Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.
U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.
Hier deelt U ons vrijgevig uit;
het brood, de beker wijn.
U breekt en schenkt Uzelf aan ons,
wil onze maaltijd zijn.
Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.
Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar Zijn beeld;
een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.
Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.
3x

Gebed om verlichting met de Geest
Jeremia 17: 1, 9-10, 13-18
1 De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt
staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. _
9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? 10 Ik, de
HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel
beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

13 HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan,
zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de bron van levend water,
verlaten. 14 Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u
niet altijd prijzen? 15 Ze zeggen tegen mij: "Wat komt er uit van de woorden van de HEER?"
16 Ik ben u, mijn herder, nooit ontvlucht, naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien. U
weet wat over mijn lippen komt, al mijn woorden zijn u bekend. 17 Word niet mijn
ondergang - niet u! U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood? 18 Laat mijn
achtervolgers te schande staan - niet mij! Laat hen ten onder gaan - niet mij! Breng onheil
over hen, tref hen, tref hen dodelijk.'

Johannes 8: 1-12
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele
volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de
schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten
haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt
toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat
vindt u daarvan?' 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem
konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze
bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als
eerste een steen naar haar werpen.' 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen
ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen,
met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze?
Heeft niemand u veroordeeld?' 11 'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei
Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.' 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij
zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar
heeft licht dat leven geeft.'

Psalm 139: 1, 14

Heer, die mij ziet zoals ik ben

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Verkondiging

“Jezus is het licht van de wereld”

Gezang 446: 1, 2

O Jezus, hoe vertrouwend 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.

Formulier Heilig Avondmaal
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
Delen van Brood
Delen van Wijn
Jesaja 55: 8, 9 (NBV)
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de
HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen
te boven, en mijn plannen jullie plannen.

Hemelhoog 352

Jezus’ liefde voor mij (Dank U, mijn Vader)

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Dankgebed en voorbede
Gezang 451: 1, 2

alle roem is uitgesloten

1. Alle roem is uitgesloten

onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
2. Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons genâ,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

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:
6 December 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, 2e advent
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

