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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 21: 1  Alles wat adem heeft love de Here 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Stil gebed, 
 

Votum - Groet 
 

Gezang 21: 2, 3  Vorsten zijn mensen uit aarde geboren 
 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Kindermoment  Interactief  
 

Maak een foto van wat jullie thuis doen met het kindermoment? 
Stuur de foto naar volgende 06-nummer: 06-85259971. 



 

Foto wordt getoond na het dankgebed  
 

Kinderlied: Mijn God is zo groot 
 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er ’s niets wat God niet kan doen.  

 
1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij 
de sterren maakte Hij ook.  
 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er ’s niets wat God niet kan doen.  

 
2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er ’s niets wat God niet kan doen.  

 

Gebed 
 

Psalmen 19: 2-5 
 

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. 5 Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. 
 

Psalm 8: 1  HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

Gebed 
 

Mattheüs 17: 14-23 
 

14 Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die 
voor hem op zijn knieën viel 15 en zei: 'Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is 
maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16 Ik heb 
hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.' 17 Jezus 
antwoordde: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij 
jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.' 18 Daarop sprak 



 

Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment 
was hij genezen. 19 Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen 
vroegen ze: 'Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?' 20 Hij antwoordde: 'Vanwege 
jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, 
dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij 
zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.' 22 Terwijl ze door Galilea trokken, 
zei Jezus tegen hen: 'De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. 23 Die 
zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.' Dit 
maakte hen zeer bedroefd.  
 

Sela  Een woord is genoeg  
 

Jezus, wij richten heel ons hart op U.  
Naar wie anders kunnen wij gaan?   
Help ons, wij zijn nergens zonder U.  
Wees bewogen en raak ons aan.  
 
Zie ons hopen, hoor ons bidden,  
doe een wonder in ons midden.  
Jezus, één woord is genoeg.  
Zie ons hopen, hoor ons bidden,  
doe een wonder in ons midden.  
Jezus, één woord is genoeg.  
Spreek Heer, uw woord is genoeg.  
 
Jezus, wij brengen elke last bij U;  
ons gebroken, kwetsbaar bestaan.  
Heel ons, herstel wie wacht op U.  
Wij zijn zwak, Heer. 
Raakt U ons aan.  
 
Sterk ons aarzelend geloof,  
onze haperende hoop.  
Wij zien biddend naar U uit.  
Strek uw hand genezend uit. 
 

Preek 
 

Gezang 460: 1, 3, 2  Loof de Koning, heel mijn wezen 
 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 



 

en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
2. Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 679: 1, 3  Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 



 

Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 

 

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: 
17 januari 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Avondmaal 
 
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

