
Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

Avondmaalsdienst                  17 Januari 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                        10 uur 
Thema: “Goede gewoonte” 
Schriftlezing: Mattheüs 17: 14-23 (NBV) 
Organist: Maarten Noordam  
Muziekteam: Team Mirjam 
 

Maak van het moment dat je of jullie het avondmaal, thuis met 
elkaar deelt, een foto. Stuur/app deze door naar 06-85259971, 
Deze willen met elkaar delen tijdens de dienst.  
 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 136: 1, 12  Looft den HEER, want Hij is goed 
 

1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
12. Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 

Stil gebed, 
 

Votum - Groet 
 

Kindermoment  
 

Hemelhoog 247: 1, 2, 3  God, die alles maakte 
 

1 God, die alles maakte, 
de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
 
2. God die 't gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 
 
3. God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 



 

als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 

Instelling Heilig Avondmaal 
 

Sela  Samen eten wij 
 

Wij nemen aan de tafel plaats 
met ieder die gelooft. 
U maakt dat wij één lichaam zijn 
met Jezus als ons hoofd. 
 
Hier deelt U ons vrijgevig uit; 
het brood, de beker wijn. 
U breekt en schenkt Uzelf aan ons, 
wil onze maaltijd zijn. 
 
Samen eten wij, samen delen wij. 
Er is brood voor iedereen. 
Proef de liefde, wij zijn welkom. 
Hier aan tafel zijn wij één. 
 
Wij willen zoals Jezus zijn, 
veranderd naar Zijn beeld; 
een lichaam dat ruimhartig geeft, 
het goede leven deelt. 
 
Samen eten wij, samen delen wij. 
Er is brood voor iedereen. 
Proef de liefde, wij zijn welkom. 
Hier aan tafel zijn wij één. 
 
Samen eten wij, samen delen wij. 
Er is brood voor iedereen. 
Proef de liefde, wij zijn welkom. 
Hier aan tafel zijn wij één.  
 

Gebed om verlichting met de Geest 
 

Lucas 2: 40-42 
 



 

40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op 
hem. 41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij 
twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.  
 

Deuteronomium 6: 4-9 
 

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER lief met 
hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en 
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en 
als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad.  
 

Verkondiging  “Goede gewoonte” 
 

Gezang 446: 1, 2  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 

Onderwijzing  
 

Hemelhoog 517  U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn 
 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 



 

die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 

Gebed 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Op Toonhoogte 122: 5, 6 Dank U dat Gij hebt willen spreken 
 

5. Dank U dat Gij hebt willen spreken, 
dank U, Gij kent een ieders taal, 
dank U dat U het brood wilt breken 
met ons allemaal. 
 
6. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God ik wil U danken, 
dat ik danken kan! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 456: 1  Zegen ons Algoede 
 

1. Zegen ons Algoede, 
Neem ons in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over ons en geef ons licht 
 

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: 



 

24 januari 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
24 januari 2021, kids Praise: 16:30 uur: m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer 
 
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

