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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 654  De Vreugde van U is mijn kracht 
 

Dank U voor deze nieuwe dag  
die ik van U ontvangen mag,  
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw.  
U geeft uw liefde telkens weer  
en uw genade keer op keer,  
iedere morgen, elke dag opnieuw.   
U geeft mij vrede  
die de wereld niet geeft,  
U geeft mij blijdschap  
door uw Heilige Geest.   
 

Ja, de blijdschap die U mij geeft,  
is meer dan de vreugde die de wereld heeft.  
Als de zon schijnt en in de donkere nacht;  
de vreugde van U is mijn kracht,  
de vreugde van U is mijn kracht. 

 

Stil gebed,  
 

Bemoediging en Groet 
 

Aanvangstekst: Jesaja 9: 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’. 
 

Gezang 147  Looft God, gij christnen, maakt Hem groot 
 

1. Looft God, gij christnen, maakt Hem groot 
in zijn verheven troon, 
die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
en zendt zijn eigen Zoon, 
en zendt zijn eigen Zoon. 



 

 
2. Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer 
op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 
 
3. Verzakende zijn macht en recht, 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaant' aan van een knecht, 
de Schepper van het Al, 
de Schepper van het Al. 
 
4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
Hij neemt ons vlees en bloed 
en geeft ons in zijns Vaders huis 
zijn eigen overvloed, 
zijn eigen overvloed. 
 
5. Hij wordt een knecht en ik een heer: 
wat win ik veel daarbij! 
Waar vindt men zoveel gulheid weer 
als Jezus heeft voor mij, 
als Jezus heeft voor mij. 
 
6. En nu ontsluit Hij weer de poort 
van 't schone paradijs. 
De cherub staat er niet meer voor. 
God zij lof, eer en prijs! 
God zij lof, eer en prijs! 
 

Gebed om vergeving 
 

Gezang 134: 3  Lam van God, Gij hebt gedragen 
 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 



 

 

Woorden van Leven: Galaten 4: 4-7 
 

Evangelische Liedbundel 376  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. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Jesaja 61: 1-3a 
 

1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen 
het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te 
bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun 
bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze 
God, om allen die treuren te troosten, 3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op 
hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in 
plaats van verslagenheid  
 

Lucas 2: 22-40 
 

22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein 
moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te 
bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet 
aan de Heer worden toegewijd.' 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer 
voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 25 Er woonde toen in 
Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de 
tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was 
hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van 



 

de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 
Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet 
gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 29 'Nu laat u, 
Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik 
de redding gezien 31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat 
geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.' 33 Zijn vader 
en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en 
zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen 
of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een 
zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.' 36 Er was 
daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was 
hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze 
was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht 
diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan 
God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar 
Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd 
met wijsheid; Gods genade rustte op hem.  
 

Gezang 68  Zo laat Gij, Heer, uw knecht 
 

1. Zo laat Gij, Heer, uw knecht, 
naar 't woord hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede, 
nu hij uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
 
2. Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in de ogen, 
terwijl 't het blind gezicht 
van 't heidendom verlicht 
en Isrel zal verhogen. 
 

Verkondiging  “Er begint iets nieuws” 
 

Gezang 159: 1, 7, 8  O Here Jezus, lang verbeid 
 

1. O Here Jezus, lang verbeid, 
Gij die onze verlosser zijt, 
neem het lied aan, U toegewijd, 
uit genade. 
 



 

7. Verzamel Gij uw kerk o Heer, 
regeer haar met uw trouwe leer, 
om uws lieven naams lof en eer, 
uit genade. 
 
8. Geef door uw arbeid en uw strijd, 
dat zij gewint de zaligheid 
en U lofzingt in eeuwigheid, 
uw genade. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

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 167: 4, 5, 6  Heer geef ook eens geringen 
 

4. Heer geef ook ons geringen 
als eenmaal Simeon 
de zwanezang te zingen 
uitziende naar uw zon: 
Nu doe ik Heer in vrede 
mijn oude ogen dicht, 
ik heb reeds hier beneden 
gezien uw zalig licht. 
 
5. Ja, ja, ik mag geloven: 
ik heb U zelf aanschouwd. 



 

Dat kan geen vijand roven, 
hoezeer hij mij benauwt. 
ik ben in U geborgen, 
niets is er dat ons scheidt, 
geen bitterheid, geen zorgen, 
nu Gij de mijne zijt. 
 
6. Nu zijt Gij nog verheven 
en ver van mij vandaan, 
nu bid ik U met beven: 
herken mij, zie mij aan. 
Dan echter, o getrouwe 
zal ik van aangezicht 
tot aangezicht aanschouwen 
uw ongeschapen licht. 
 

Wegzending en zegen met gesproken Amen 
 

Hillsong UNITED  Another in the Fire 
 

 
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 zijn online: 
31 December 2020. Oudjaarsdienst: 19. 00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
1 januari 2021, Nieuwjaarsdienst: 10:30 uur: Ds. M.J. Zandbergen,  
3 januari 2021, kerkdienst: 10.00 uur: Mw. K. van Willegen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

