Huiskamer viering
24 Januari 2021
Ds. M.J. Zandbergen
10 uur
Thema: “Boven vermogen beproefd?”
Schriftlezing: 1Korintiers 10: 12-24 (NBV)

Welkom en mededelingen
Hemelhoog 16

Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed,
Votum - Groet
Op Toonhoogte 429

Is je deur nog op slot

Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis
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Kindermoment :

Jezus en Nicodemus (Johannes 3)

Leven in vertrouwen
Hemelhoog 479

met Greet van Leeuwen

Heer U bent mijn leven

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
2. 'k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

4. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Gebed
1 Korintiers 10: 12-24
12 Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.
13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is
trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de
beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 14 Om deze reden moet u,
geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. 15 Ik spreek tot
verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. 16 Maakt de beker
waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het
brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood
is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.
18 Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben tempeldienaars die van de offers eten
niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? 19 Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat
offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? 20 Dat niet,
maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één
wordt met demonen. 21 U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van
demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van
demonen. 22 Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij? 23 U zegt: 'Alles
is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is
opbouwend. 24 Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Opwekking 518

Heer, U doorgrondt mij

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij

en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, doorgrond en toets mijn hart
Wat ik denk en doe en zeg
Laat me zien waar ik niet moet gaan
En leid mij op uw weg

Verkondiging

“Boven vermogen beproeft”

Psalm 121: 2, 3, 4

Uw wankle voeten zet Hij vast

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.
3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Dankgebed en voorbede
Hemelhoog 627

Abba Vader

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 van 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.

Zegen
De collecte voor deze week:
ZWO collecte voor ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire
activiteiten
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankreknr . van de ZWO
Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 73 RABO 0380 1440 69 o.v.v.
Missionair Werk januari, of u kunt de QR-code gebruiken, die
hierbij is afgedrukt.
Uw mag ook een bijdrage 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, kids Praise: 16:30 uur: m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer
31 Januari 2021 Huiskamer viering : 10 uur, Ds. A. Christ, Katwijk

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

