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3e Advent                        13 december 2020 
Ds. S. Zijlstra, Haarlem                        10 uur 
Thema: “Geroepen tot licht” 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6, 1 Petrus 2: 1-10 (NBV) 
Organist: Rogier Postma 
Muziekteam: Oosterkerk band 
 

Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 337  Mijn hoop is op U Heer 
 

Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, 
van U. 
Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, 
van U. 

 
Ik prijs U met heel mijn hart, 
ik prijs U met al mijn kracht. 
Met heel mijn hart, 
met al mijn kracht, 
heel mijn hart is van U. 
 

Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, 
van U. 
Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, 
van U. 

 
Ik prijs U met heel mijn hart, 
ik prijs U met al mijn kracht. 
Met heel mijn hart, 
met al mijn kracht, 
heel mijn hart is van U. 
 

Mijn hoop is op U Heer, 



 

mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, 
van U. 
Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, 
van U, van U, van U. 

 
 

Stil gebed,  
 

Bemoediging en Groet 
 

Adventskaars 
 

Gezang 118  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! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Leefregel  Mattheüs 5: 14-16 
 

14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.  
 



 

Opwekking 346: 1, 2, 3  Maak ons tot een stralend licht 
 

1. Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
2. Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
3. Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 

Kindermoment 
 

Filmpje: ‘Zandtekenaar’ 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Jesaja 9: 1-6 
 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe 
vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van 
de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u 
hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke 
mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is 
ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen 
zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot 
is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop 



 

gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal 
hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.  
 

Gezang 26: 1, 3  Daar is uit ’s wereld duistre wolken 
 

1. Daar is uit 's werelds duistre wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
3. Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 
 

1 Petrus 2: 1-10 
 

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het 
woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe 
goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd 
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap 
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de 
Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn 
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7 Kostbaar is hij voor u, die 
erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: 'De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden.' 8 En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een 
rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, 
daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 
10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 
wordt zijn ontferming u geschonken.  
 

Gezang 26: 4  O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
 



 

4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 

Verkondiging  “Geroepen tot licht” 
 

Lauren Daigle  ‘You say… ‘  Filmpje 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 557   
 

Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen;  
als wij samen U aanbidden 
dan maakt U ons één. 
 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt  
een getuigenis van hoop zijn  
voor wie U niet kent. 
 

Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan,  
daalt uw Geest neer in ons midden;  
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus' naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 

 
Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis  
waar Hij ons redding bracht. 
 
Laat uw glorie zien 



 

aan wie gebroken is en moe,  
dat zij horen hoe U liefdevol  
hun namen roept. 
 

Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan,  
daalt uw Geest neer in ons midden;  
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus' naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 
 

Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis  
waar Hij ons redding bracht. 
 
Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe,  
dat zij horen hoe U liefdevol  
hun namen roept. 
 

Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan,  
daalt uw Geest neer in ons midden;  
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus' naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 

 
Laat uw glorie zien... (4x) 
Wij aanbidden U...(4x) 
 

Zegen 
 

Gezang 124: 1, 2, 4  Nu daagt het in het oosten 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 



 

Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
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: 
20 December 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, 4e 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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