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Welkom en mededelingen
Gezang 434

Alles wat adem heeft

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Stil gebed

Votum

Kindermoment

Groet

“Jezus wast de voeten van de leerlingen”

Projectlied
Je handen wassen voor het eten dat is heel gewoon.
Maar kijk eens naar je voeten, zijn ze vies of zijn ze schoon?
Wie komt daar aan met water en wie knielt daarvoor je neer?
Dat kan U toch niet doen, roept Petrus, U bent onze Heer!
Maar Jezus wast jouw voeten, ook al vind je het wat raar.
Wat ik voor jullie doe, zegt Hij, doe dat ook voor elkaar.
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 8
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 2 HEER, onze
Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont 3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken. 4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan
en de sterren door u daar bevestigd, 5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het
mensenkind dat u naar hem omziet? 6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem
gekroond met glans en glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan
zijn voeten gelegd: 8 schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9 de
vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
10 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Psalm 8

Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil

en doet uw haters buigen voor uw wil.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.
5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Gebed
Daniël 4: 16-25
16 Daniël, die ook Beltesassar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd, in
verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe: 'Beltesassar, laten de
droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen.' Beltesassar antwoordde: 'Mijn
heer, moge de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. 17 De
boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel
reikte en de kroon de hele aarde overspande, 18 waarvan de bladeren prachtig waren en
de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen, waaronder de dieren van het veld
beschutting zochten en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden - 19 dat
bent u, majesteit! U bent machtig en sterk geworden, uw grootheid is zo toegenomen
dat ze tot aan de hemel reikt, en uw heerschappij omspant de hele aarde. 20 De wachter
of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep: "Vel de
boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van
het veld, aan een ketting van ijzer en brons, laat hem vochtig worden van de dauw van de
hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld, totdat er zeven jaren voorbij zijn

gegaan" - 21 dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn heer en
koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen en zult
leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden
van de dauw van de hemel. Zeven jaren zullen zo voorbijgaan, totdat u erkent dat de
hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij
het verleent. 23 Dat de stronk van de boom mocht blijven staan, betekent dat uw
koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent.
24 Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door
vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen
- misschien dat uw welzijn dan mag voortduren.' 25 Dit alles overkwam koning
Nebukadnessar.

Psalm 139: 1

Heer, die mij ziet zoals ik ben

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Mattheüs 13: 31-32
31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een
zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is
weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de
planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

Verkondiging
Latreia

“Wie zeggen de mensen dat ik ben?”

You Say

(Luisterlied)

Dankgebed en voorbede
Opwekking 807

God van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont.
(4x)
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont.
(4x)
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm....
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.

(4x)

Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont.
(4x)

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
Voor iedereen een kerk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar
dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken
spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie
niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een
open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen
met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende
activiteiten, zondags en door de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de
wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe
vormen van kerk-zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL73 RABO
0380.1440.69 t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. missionair werk –voor
iedereen een kerk of via bijgaande QR code.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken.
Namens de ZWO commissie, Remco Schreuders

Volgende dienst is online:
7 Maart 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

