4e Advent
20 december 2020
Ds. M.J. Zandbergen
10 uur
Schriftlezing: Jesaja 9: 5,6, Lucas 1: 26-38 (NBV)
Organist: Joshua Prins
Muziekteam: Team Mirjam

Welkom en mededelingen
Gezang 126: 1

Verwacht de komst des Heren

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Stil gebed,
Votum en Groet
In memoriam en stil moment
Opwekking 136: 1

Abba Vader, U Alleen

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.

Adventskaars
Gezang 126: 2

Bereid dan voor zijn voeten

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Gebed
Jesaja 55: 6, 7
6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn
slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij
terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze
God, die hem ruimhartig zal vergeven.

Lied

Nader, mijn God, bij U

1. Nader, mijn God, bij U,
steeds meer nabij.
Is ’t levenspad soms ruw,
‘k Vind U aan mijn zij.
Dan vindt mijn ziel weer rust;
mij van Uw trouw bewust.
Krijg is weer levenslust,
want U bent dichtbij.
2. Zelfs als het duister daalt
donker de nacht
Zie ik verlangend uit
omdat ik verwacht:
Uw stralend aangezicht
spreidt overal het licht.
Als dan het duister zwicht
krijg ik nieuwe kracht.

Kindermoment
Filmpje: ‘Zandtekenaar’
Gebed
Jesaja 9: 5,6
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.

Lucas 1: 26-38
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van
David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je
bent begenadigd, de Heer is met je.' 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: 'Wees
niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en
een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon
van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader
David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.' 34 Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' 35 De engel antwoordde: 'De
heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van
God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.' 38 Maria zei: 'De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Gezang 66: 1, 3

Mijn ziel verheft Gods eer

1. Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.
3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

Verkondiging
Lied

Maria weet je wel

Maria weet je wel
Dat jouw kleine kind

Op het water zal gaan lopen
En weet je dat hij de koning is op wie de volken hopen
Dat jouw kind uit de hemel komt
Ben jij je ervan bewust
Als jouw lippen hem zacht raken
Jij de allerhoogste kust
Maria weet je wel dat jouw kleine kind
Zicht geef aan een blinde man
En weet je dat hij jouw kleine kind
De storm bedaard met zijn hand
Dat jouw zoon de verlosser is
Voor jou op aarde kwam
Dit kind dat jij het leven gaf
Geeft zijn leven straks voor jou
Maria weet je wel
De blinde ziet
De dove hoort
De dode staat weer op
De lamme springt
En ieder zingt de grote naam van God
Maria weet je wel dat jouw kleine kind
De maker is en Here
Maria weet je wel dat hij op een dag de wereld zal regeren
Dat jouw zoon het volmaakte lam
Nu luisterend naar je stem
Dit kind dat jij in slaap zingt
Is de grote Ik Ben
Is de grote Ik Ben

Hemelhoog 460: 1, 4

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’.

‘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’.
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Dankgebed en voorbede
Gezang 130: 1, 2

De nacht is haast ten einde

1. De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldre morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
2. Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de englen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.

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 diensten:
24 December 2020, Kerstnachtdienst: 22.00 uur: X-Mas
25 December 2020, Kerstdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen
27 December 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. G. Frederikze, Hardewijk
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

