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Welkom en mededelingen
Opwekking 803

Vol ontzag

Ontzagwekkend is uw heiligheid.
Grenzeloos uw grote kracht
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Uw barmhartigheid is eindeloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.
Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.

2x

Stil gebed

Votum

Kindermoment

Groet

“Jezus is de weg naar de Vader”

Projectlied
Het duurt niet lang zegt Jezus, en dan moet Ik hier vandaan.
En jullie weten vast wel waar Ik dan naartoe zal gaan.
Ik ga weer naar mijn Vader in de hemel terug en daar maak
Ik voor jullie allemaal een heel mooi plekje klaar.
Je bent er kind aan huis, dat heeft mijn Vader zelf beloofd,
je weet de weg, je komt er als je in de Zoon gelooft.
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.

Inleiding “Leven in vertrouwen
Psalm 121
1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn
hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten
wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de
wachter van Israël. 5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 7 De HEER
behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 8 de HEER houdt de wacht over je
gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Interview met Aart Kraak
Hemelhoog 338

‘k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Gebed
Daniël 6: 2-24
2 Darius ging ertoe over honderdtwintig satrapen over het gehele koninkrijk aan te
stellen. 3 Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan
hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden.
4 Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn
buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan
te stellen. 5 Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets
te vinden om hem voor aan te klagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht
vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn
plicht verzuimd of een misstap begaan. 6 Toen zeiden die mannen: 'Met geen
mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband
houdt met de wet van zijn God.' 7 Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich
tot de koning met een dringend verzoek: 'Koning Darius, leef in eeuwigheid! 8 Alle
rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en
gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd
waarin wordt vastgelegd dat eenieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een
god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden
geworpen. 9 Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet
veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan worden
herroepen.' 10 Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. 11 Toen Daniël hoorde
van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had
hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en
prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12 Maar toen drongen de
mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees.
13 Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit: 'Hebt u
geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een
verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal
worden geworpen?' De koning antwoordde: 'Die verordening ligt even vast als elke wet
van de Meden en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.' 14 Toen zeiden ze tegen de
koning: 'Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het
besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn gebed.' 15 De
koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde, en hij zon op middelen om
Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te
beschermen. 16 Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: 'Bedenk,
majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan
worden; het is een wet van de Meden en de Perzen.' 17 Hierop gaf de koning bevel
Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: 'Uw
God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!' 18 Er werd een steen gebracht waarmee
de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en
met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls

omstandigheden zou veranderen. 19 Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en
bracht de nacht door zonder iets te eten; hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter
afleiding brengen. 20 Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de
koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt van de kuil kwam,
riep hij Daniël met bedroefde stem toe: 'Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw
God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?' 22 En Daniël zei
tegen de koning: 'Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden
en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij
onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.' 24 De koning was bijzonder
verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij
bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd.

Hemelhoog 445: 1,2

Ik bouw op U

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Verkondiging
Hemelhoog 433

“Gevangen en toch vrij”
Stil, mijn ziel, wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
In U alleen.

Dankgebed en voorbede
Hemelhoog 627: 1, 2

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
Opwekking 794

No longer slaves

You unravel me, with a melody
You surround me with a song
Of deliverance, from my enemies
Till all my fears have gone
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
2x
From my mothers womb
You have chosen me

Love has called my name
I've been born again, into a family
Your blood flows through my veins
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
4x
You split the sea
So I could walk right through it
My fears were drowned in perfect love
You rescued me and I
Stand and sing
I am child of God
You split the sea
So I could walk right through it
You drowned my fears in perfect love
You rescued me and I will
Stand and sing
I am child of God, yes I am
I am child of God
3x
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
4x
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 Jeugd in eigen wijk, U kunt uw collecte overmaken op
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde
Gemeente Aalsmeer o.v.v. Jeugd in eigen wijk
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. Diconaal werk in eigen werk
of gebruik de naast staande QR code. 
Volgende dienst:
14 Maart 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. Frederikze, Harderwijk
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

