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Thema: “Alle dingen zijn mogelijk bij God, voor wie geloven”
Schriftlezing: Psalm 18: 29-33, Mattheüs 15: 21-28 (NBG)
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Welkom en mededelingen
Gezang 304

God is getrouw, zijn plannen falen niet

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Votum

&

Groet

Gezang 170: 1, 6

Meester men zoekt u wij en zijd

1. Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oudren gaan rustig welbereid
jongeren aarzlend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,

hunkerend naar uwe zegen.
6. Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Geloofsbelijdenis
Opwekking 462

Aan Uw voeten Heer

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)

Kindermoment

“Maria giet olie over Jezus’ voeten”

Projectlied
Maria breekt een kruik je hele dure olie stuk
O nee, Maria toch, wat dom was het een ongeluk
Ze giet de olie zomaar over Jezus's voeten heen,
alsof de Heer een koning is.
Hé stop daarmee, meteen!
Maar Jezus zegt laat haar met rust, ze doet wat nodig is.
Die olie is alvast voor straks, voor mijn begrafenis.
U gaat een weg die ik niet ken, maar ik laat U niet zomaar gaan.
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor.
Ik ga achter, achter U aan.

Gebed
Psalm 18: 29-33
29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
30 Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.
31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij
Hem schuilen. 32 Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?
33 Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt;

Mattheüs 15: 21-28
21 En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. 22 En
zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here,

Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. 23 Hij echter antwoordde haar geen
woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg,
want zij roept ons na. 24 Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de
verloren schapen van het huis Israëls. 25 Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide:
Here, help mij! 26 Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der
kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. 27 Maar zij zeide: Zeker, Here, ook
de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen.
28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede
gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Opwekking 599

Kom tot de Vader

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Verkondiging
geloven”

“Alle dingen zijn mogelijk bij God, voor wie

Johannes de Heer 881

Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht

1. Is hier een hart, door vrees benard,

vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer; gij struikelt telkens weer,
o, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij Zijn heerlijkheid.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.
2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op 's Heren Woord!
Hij hoort uw beé
en schenkt u vreé
in liefde eind'loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmoog'lijk meer!
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Bidden

danken

voorbede

Nieuwe Liedboek 416: 1, 2, 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar , in bange tijden,

Ga met God en Hij zal met je zijn

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk.
Wilt u komende zondag ook meedoen? Klik dan op deze link
(of ga naar deze website -> https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl )
Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt. Klik op DEZE LINK om
dit filmpje te bekijken.

Collecte voor deze week
De Inwendige Zendingsbond is een vereniging voor zending in Nederland. Zij zijn een
missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en staan kerkenraden
en gemeenten met raad en daad bij in het vervullen van hun missionaire roeping. Dankzij
giften en collecten kunnen zij veel werk doen. De meest urgente projecten op dit
moment zijn:
 Ondersteuning kerken in Limburg
 Dabar 2021
 Pioniersplek Siddeburen
 Licht op Zuid, Rotterdam
 Noorderlicht Charlois, Rotterdam
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.izb.nl Wij bevelen deze collecte
van harte bij u aan. Giften zijn welkom op NL73RABO0380144069 t.n.v. ZWO Hervormde
Gemeente Aalsmeer o.v.v. IZB of via bijgaande QR code. Scan de code met uw telefoon.
Deze QR code werkt niet via QR-scanner in de app van ING of ABNAMRO.
Volgende dienst is online:
28 februari 2021, Kerkdienst : 10 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

