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Thema: “Eerst tekenen”
Schriftlezing: Marcus 16: 9-20, Psalm 91: 9-13(NBV)
Muziekteam: Team Nanouk
Organist: Johan v/d Zwaard
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Welkom en mededelingen
Hemelhoog 171

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Stil gebed

Votum

Groet

Romeinen 6: 1-8
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten
toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde,
nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus
Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem
begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is
opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij
ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met
hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven:
we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven,
geloven we dat we ook met hem zullen leven,

Gebed
Kindermoment
Hemelhoog 691

Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten
Vertel het aan de mensen

Gebed
Gezang 217: 1, 3

Jezus leeft en ik met Hem!

1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.

Marcus 16: 9-20
9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan,
verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had
uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden
vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 11 Toen ze hoorden dat hij
leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. 12 Daarna verscheen
hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het

wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar
ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze
aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid,
omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden
gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: 'Trek heel
de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie
gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden
veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn
aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze
zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen
oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen
zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.' 19 Nadat hij dit
tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam
hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het
nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging
kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Psalm 98: 1

Zingt een nieuw lied voor God den HERE

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Psalm 91: 9-13
9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal
het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11 Hij vertrouwt je
toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12 Hun handen
zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder
zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

Op Toonhoogte 174

Als de reis mij zwaar valt, (Sela

Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.

aan mijn zij)

Wanneer ik wankel onder zware last,
houdt uw hand mij stevig vast.
In de diepste nood, door de moeite heen,
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.
Met uw woord als waarheid in de hand,
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;
toont mij uw heerlijk vergezicht.
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,
die mij niet verlaat, die mij verder leidt.
Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!

Verkondiging

“Eerste tekenen”

Hemelhoog 304:

Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Dankgebed en voorbede
Hemelhoog 687: 1, 2, 3, 4

Maak ons tot een stralend licht

1. Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2. Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
3. Maak ons tot een zegening
voor de volken,
een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
4. Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

Zegen
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. Diconaal werk in eigen werk
of gebruik de naast staande QR code. 
Volgende dienst:
18 April 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

