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2e Advent                       6 december 2020 
Ds. M.J. Zandbergen                        10 uur 
Thema: “Leven uit een kwestbare belofte” 
Schriftlezing: Jesaja 7: 1-17, Mattheus1: 18-23 (NBV) 
Lezing: Psalm 19: 2-4, en 8, 9, 12 (NBV) 
Organist: Theo Griekspoor 
Muziekteam: Praiseband Latreia 

 

 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 24: 4, 5  Gij poorten, heft uw hoofd omhoog 
 

4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de HEER, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Adventskaars 
 

Hemelhoog 612:  O, kom nu en jubel 
 

Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft 
 
O, kom nu en jubel, 
breng dank aan de Heer, 
en juich voor de Rots van ons heil. 
O, kom voor zijn aangezicht, 
breng Hem eer. 
Verheug Hem met snarenspel. 



 

 

 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
 
O, kom nu en jubel, 
breng dank aan de Heer, 
en juich voor de Rots van ons heil. 
O, kom voor zijn aangezicht, 
breng Hem eer. 
Verheug Hem met snarenspel. 
 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
Want de Heer is een groot God 
en de Koning van alles wat leeft. 
 

Psalm 19: 2-4 
 

2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende 
nacht. 4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.  
 

Gebed 
 

Psalm 103: 1, 3, 2  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 
 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
Gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 



 

 

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 

Psalm 19: 8, 9, 12 
 

8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is 
betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. 9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: 
vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.  
 
12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond.  
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Filmpje: ‘Zandtekenaar’ 
 

Jesaja 7: 1-17 
 

1 In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok 
koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op 
naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. 2 Toen het 
koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld 
hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de 
storm. 3 Toen zei de HEER tegen Jesaja: 'Ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om 
Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste 
waterbekken uitkomt. 4 Zeg tegen hem: "Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen 
door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe 
hoog hun woede ook oplaait. 5 Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als 
Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: 6 'Laten we tegen Juda ten strijde trekken, 
het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning' - 
7 maar dit zegt God, de HEER: Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. 8 Immers, het 
hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin. - Nog vijfenzestig jaar 
en het volk van Efraïm bestaat niet meer. - 9 Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd 
van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie 
stand."' 10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 'Vraag om een teken van de HEER, 
uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.' 12 Maar Achaz 
antwoordde: 'Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.' 13 Toen 
antwoordde Jesaja: 'Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet 
u nu ook mijn God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is 
zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. 15 Boter en honing zal 



 

 

hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want 
voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het 
land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn.  17 En voor u, 
uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft 
meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.'  
 

Gezang 125: 1  O, kom, o, kom , Immanuël, 
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Hemelhoog 157: 3, 1  Al gaat vijand in het rond 
 

3 Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad. 
Al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat. 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!_ 
 
1 Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning  
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 

Gezang 125: 1  O, kom, o, kom , Immanuël, 
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 



 

 

Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Mattheus 1: 18-23 
 

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de 
heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit 
overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon 
van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is 
verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij 
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan 
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 'De maagd zal zwanger zijn en een 
zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,' wat in onze taal betekent 'God met 
ons'.  
 

Verkondiging  “Leven uit een kwetsbare belofte” 
 

Gezang 118: 1  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 127: 1  Gaat, stillen in den lande 
 

1. Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

Zegen 
 



 

 

Sela  Een toekomst vol van Hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 3x 
 
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: 
13 December 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. S. Zijlstra - Haarlem, 3e 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 
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