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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 122: 1, 3  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: "Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om 's Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 
 

Stil gebed  Bemoediging  Groet 
 

Aanvangstekst: Johannes 6: 48 
 

48 ik ben het Brood dat leven geeft 
 

  



 

Evangelische Liedbundel 119  Liefde was het, onuitputt'lijk 
 

1. Liefde was het, onuitputt'lijk, 

liefd' en goedheid, eind'loos groot, 

toen de Levensvorst op aarde 

tot ons heil zijn bloed vergoot. 

Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 

God geeft vreugd en dankensstof. 

Eenmaal zingen wij voor eeuwig 

in de hemel Zijnen lof. 

 

2. Rijd als Heerser door de velden, 

Jezus in uw grote kracht. 

Niets, niets kan U tegenhouden, 

zelfs de hel niet met haar macht. 

Voor uw Naam, zo groot en heerlijk, 

zinkt de vijand weg in 't niet. 

Heel de schepping, Heer, zal beven, 

als zij U, haar Koning ziet. 
 

Gebed om vergeving 
 

Woorden van leven: Efeziers 2: 4-10 
 

4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo 

groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend 

gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de 

dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal 

hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed 

hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij 

uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg 

van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons 

gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede 

daden die God heeft vvorbereid.  
 

Evangelische Liedbundel 203  Genade, zo oneindig groot 
 

1. Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die 't niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien. 



 

 

2. Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat. 

 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Kindermoment  “Jezus belooft zijn vrede” 
 

Projectlied 
 

Straks ga Ik weg, zegt Jezus. Ik laat jullie niet alleen.  

Ik stuur jullie een helper, die is altijd om je heen.  

Nu snap je nog niet alles van wat Ik aan je vertel,  

maar straks wanneer de Geest bij jullie is dan komt dat wel.  

Zo geef Ik je mijn vrede, en zo ben Ik steeds bij jou.  

Ook als je me niet ziet, dan weet je dat Ik van je hou. 

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. 
 

Johannes 6: 4-15 
 

4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat 

die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen 

om deze mensen te eten te geven?' 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, 

want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd 

denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.' 8 Een van 

de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 'Er is hier wel een jongen met 



 

vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?' 

10 Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er 

waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit 

en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze 

wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de 

overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' 13 Dat deden ze en ze vulden 

twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had 

gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 'Hij 

moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.' 15 Jezus begreep dat ze hem 

wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok 

hij zich terug op de berg, alleen.  
 

Gezang 361  De Heer zegt woorden van leven 
 

1. De Heer zegt woorden van leven, 

het woord geeft Hij ons in de mond. 

Hij geeft het om verder te geven. 

Het woord gaat van mond tot mond. 

 

2. Wij brengen het brood naar de schare, 

de Heer geeft het ons in de hand. 

Het is er niet om te bewaren. 

Het brood gaat van hand tot hand. 
 

Verkondiging  “Het geheim dat je deelt” 
 

Gezang 75: 1, 2  U kennen, uit en tot U leven 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 



 

met leven midden in de dood. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel als ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 

Amen. 
 

Gezang 192: 1, 6  O kostbaar kruis, o wonder Gods 
 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

6. De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 

zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 

Zegen 
 

  



 

Collecte voor deze week 
 

De collectes voor deze zondag zijn: 

 

Voor het kerkenwerk in de Oosterkerk, U kunt uw collecte overmaken 

op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde 

Gemeente Aalsmeer. 

U kunt het gewenste doel vermelden bij de opmerkingen, b.v. 

Videosysteem Oosterkerk; Jeugdwerk eigen wijk; Collectebonnen; 

muziekteams. 

of gebruik de naast staande QR code.  

 

Of voor diaconale projecten steunen, U kunt uw collecte overmaken op 

rekeningnummer NL95 RABO 0300 1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde 

Gemeente Aalsmeer o.v.v. Diaconie  

of gebruik de naast staande QR code.  

 

Volgende dienst: 

21 Maart 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen 

21 maart 2021, Kidspraise: ’s middags om 16:30 uur, online samenkomst 

 

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

