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Kerkdienst                        3 Januari 2021 
Mw. K. van Willegen                       10 uur 
Schriftlezing: 1 Samuël 18: 1-6, 1 Samuel 19: 1-7 (NBV) 
Organist: Joshua Prins 
Muziekteam: Oosterkerk band 
 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 9: 1, 2, 5  Met heel mijn hart zing ik uw eer 
 

1. Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
prijs ik uw wonderwerken, Heer. 
Ik wil mij in uw naam verblijden, 
U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 
 
2. Mijn vijand, dreigend opgesteld, 
ligt door uw aanblik neergeveld. 
Gij zijt ten rechterstoel gestegen 
om recht en onrecht af te wegen. 
 
5. Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
Een burcht voor wie in nood verkeren, 
een vaste burcht is onze Here. 
 

Stil gebed, 
 

Votum - Groet 
 

Gezang 1  God heeft het eerste woord 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 



 

wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 

Gebed van inkeer en verootmoediging 
 

Woorden die richting geven, Exodus 20: 1-17 (BGT) 
 
1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei: 2 

‘Ik ben de Heer, jullie 
God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij. 3 Vereer geen andere 
goden. Vereer alleen mij. 4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de 
lucht, op het land of in het water leeft. 5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. 
Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij 
ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn 
nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan 
mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, 
zelfs voor de duizendste generatie. 7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. 
Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. 8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere 
dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de 
zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je 
dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En 
ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes 
dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte 
op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag 
van gemaakt. 12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land 
dat ik je zal geven. 13 Vermoord niemand. 14 Ga niet vreemd. 15Steel niet. 16 Vertel bij de 
rechter geen leugens over iemand. 17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af 
van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’ 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 180  Ja mag er zijn ! 
 

Je mag er zijn! 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht? 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 



 

 
Ook al ben je wat verlegen, 
al lijk je een beetje stug. 
Ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug. 
 

Je mag er zijn! 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht? 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 

 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enig kind. 
Of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind. 

 
Je mag er zijn! 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht? 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 

 
Ook al kan je niks onthouden, 
is je geheugen net een zeef. 
Ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef. 

 
Je mag er zijn! 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht? 
Wie ik?  Ja jij! 



 

Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 

 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril. 
Ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil. 

 
Je mag er zijn! 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 
Had je zeker niet gedacht? 
Wie ik?  Ja jij! 
Je hoort er helemaal bij! 
Wie ik?  Ja jij! 

 

Gebed om leiding van de Heilige Geest 
 

1 Samuël 18: 1-6 
 

1 Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David 
aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. 2 Saul nam David vanaf die 
dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. 3 En Jonatan, die 
David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: 4 hij deed zijn mantel af 
en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en 
zijn koppelriem. 5 Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij 
tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming 
van de soldaten en ook van de hovelingen. 6 Bij de intocht van het leger, toen David 
terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de 
vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van 
tamboerijnen en rinkelbellen.  
 

1 Samuël 19: 1-7 
 

1 Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonatan bekend dat hij Davids dood 
wenste. Maar Jonatan, die zeer op David gesteld was, 2 waarschuwde hem: 'Mijn vader 
Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend, houd je schuil en blijf 
waar je bent. 3 Ik ga dan met mijn vader de stad uit, houd bij jou in de buurt halt en 
breng het gesprek op jou. Daarna zal ik je laten weten hoe de zaken staan.' 4 Jonatan 
hield tegen zijn vader Saul een pleidooi voor David. Hij sprak als volgt: 'Laat de koning 
zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u immers niets misdaan. Integendeel, 
hij heeft u juist grote diensten bewezen. 5 Met gevaar voor eigen leven heeft hij de 
Filistijn verslagen, en de HEER heeft Israël een grote overwinning bezorgd. U hebt het 



 

met eigen ogen gezien en was er opgetogen over. Waarom zou u dus onschuldig bloed 
vergieten door David te doden zonder dat daar aanleiding toe is?' 6 Saul liet zich door 
Jonatan overreden en zwoer: 'Zo waar de HEER leeft, hij zal niet worden gedood.' 7 Toen 
riep Jonatan David en vertelde hem hoe het gesprek verlopen was. Hij bracht David bij 
Saul en David kwam weer aan het hof wonen, zoals eerst.  
 

Opwekking 588  Er is geen vriend zo trouw als Jezus 
 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus, 
nee niet één, nee niet één!  
Jezus alleen kan ons hart genezen, 
Hij alleen, Hij alleen! 
 
Nooit is ons zoveel troost gegeven, 
zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,  
nee niet één, nee niet één!  
 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, 
nee niet één, nee niet één! 
Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden, 
nee niet één, nee niet één! 
 
Jezus kent onze strijd en zorgen, 
leidt ons steeds door de dalen heen. 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, 
nee niet één, nee niet één! 
 
Nooit is een zondaar vergeefs gekomen, 
nee niet één, nee niet één! 
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen, 
Hij alleen, Hij alleen! 
 
Nooit is ons zoveel troost gegeven, 
zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,  
nee niet één, nee niet één! 
 

Verkondiging 
 

Hemelhoog 365  Welke een vriend is onze Jezus 
 



 

Welk een Vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer. 
Juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft. 
Gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem, die verlossing geeft? 
Kan een vriend ooit trouwer wezen, 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg? 
Dierb're Heiland, onze Toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 542  God van trouw 
 

God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 



 

U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 

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 dienst is online: 
10 januari 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen,  
 
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

