
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                           28 Maart 2021 
Ds. S. Zijlstra, Haarlem                        10 uur 

Thema: “Gezalfd en gezegend; het begin van het einde” 

Schriftlezing: Johannes 12: 1-16 (NBV)  

Muziekteam: Oosterkerk band 

Organist: Theo Griekspoor 
 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 173: 1, 2, 3, 5  Alles wat over ons geschreven is 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 

Stil gebed   
 

Bemoediging en Groet 
 

In Memoriam: Wil Vonk 
 

Psalm 84: 2  Zelfs vindt de mus een huis, o HEER (oude berijming) 
 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 



 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 

Apostolische vermaning: Hebreeën 4: 14-16 
 

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof 

dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met 

onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op 

de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten 

we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we 

telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.  
 

Opwekking 350  Vader, vol van vrees en schaamte 
 

Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 

Heel uw werk door ons vertreden, 

klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

Heer ontferm U over ons, 

die schuldig voor U staan. 

U bent onze God en Redder, 

neem ons in uw liefde aan. 

 

Vader, in dit uur der waarheid, 

keren w'ons tot U. 

O, vergeef ons, Heer herstel ons, 

maak ons hart en leven nieuw. 

 

Vul ons met uw heil'ge Geest, 

geef vuur en kracht steeds weer. 

Ieder zal uw macht aanschouwen, 

dat wij uw naam verhogen Heer. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 



 

Johannes 12: 1-16 
 

1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de 

dood had opgewekt. 2 Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta 

bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. 3 Maria 

nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en 

droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 

4 Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 

5 'Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan 

de armen te geven?' 6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen 

bekommerde - hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7 Maar Jezus 

zei: 'Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn 

immers altijd bij jullie, maar ik niet.' 9 Intussen hadden de Joden gehoord dat 

Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om 

hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. 10 De 

hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 

11 omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in 

hem gingen geloven. 12 De volgende dag was er al een grote menigte in 

Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 

13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze 

riepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning 

van Israël.' 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven 

staat: 15 'Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een 

ezelsveulen.' 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, 

toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem 

geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was.  
 

Gezang 120: 1, 2, 4  Heft op uw hoofden, poorten wijd 
 

1. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnen rijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld 't leven weer. 

Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 

looft Hem, die sterk van daad 

de deuren binnen gaat. 

 



 

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt, 

Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 

 

4. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 

De palmen van uw eerbied spreidt 

de weg langs, die uw Koning rijdt. 

Hij komt tot u met troost en vre 

en brengt u heil en liefde mee. 

Geprezen zij de Heer, 

Hij geeft u 't leven weer! 
 

Verkondiging  “Gezalfd en gezegend; het begin van het einde” 
 

Opwekking 298  Hosanna, hosanna 
 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in de hoge. 

Hosanna, hosanna, 

hosanna in de hoge. 

 

Heer, ons hart is vol lof. 

Wij verhogen uw naam. 

Wees verheven,  

o Heer mijn God, 

hosanna in de hoge. 

 

Glorie, glorie, 

glorie voor de Koning. 

Glorie, glorie, 

glorie voor de Koning. 

 



 

Heer, ons hart is vol lof. 

Wij verhogen uw naam. 

Wees verheven,  

o Heer mijn God, 

glorie voor de Koning. 
 

Opwekking 379  Heerlijk is uw naam 
 

Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, 

hoog verheven en vol van kracht. 

Heerlijk is uw naam. 

Jezus, Jezus. 

Heerlijk is uw naam. 

 

Heilig Lam van God, 

heilig Lam van God, 

dat de zonde der wereld droeg. 

Heilig Lam van God. 

Jezus, Jezus. 

Heilig Lam van God. 

 

Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, 

alle macht en heerlijkheid. 

Alle lof en eer. 

Jezus, Jezus. 

Waardig bent U, Heer. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 436  Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel 

heilig is uw naam. 

Laat uw  koninkrijk spoedig komen. 

laat  uw wil worden gedaan. 

In de hemel, 

zo ook hier op de aarde 

 

Want van U is het koninkrijk, 



 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

 

Onze Vader in de hemel, 

geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij dat doen. 

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  

 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van het kwaad. 

 

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 
 

Zegen 
 

Gezang 182: 1, 5, 6  Jezus, leven van ons leven 
 

1. Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

5. Koning tot een spot getekend 

met een riet en doornenkroon, 

bij de moordenaars gerekend 

overstelpt met smaad en hoon, 



 

opdat naar uw welbehagen 

wij de kroon der ere dragen. 

Duizend, duizenmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 

Digitale Koffiedrinken 
 

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 collectes voor deze zondag zijn: 

 

Voor Kerk en Beheer, U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer 

NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer 

o.v.v. Kerk en Beheer  

of gebruik de naast staande QR code.  

 

 

Of voor Diaconaal werk in eigen wijk, U kunt uw collecte overmaken op 

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

Gemeente Aalsmeer o.v.v. Palmpasen/Paaschallenge  

of gebruik de naast staande QR code.  

 

Volgende diensten: 

2 april 2021, Kerkdienst: 19 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Goede vrijdag - Heilig Avondmaal 

4 april 2021, Kerkdienst: 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Paasdienst 

 

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vnl-BNJMKtQ


 

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

