Kerkdienst
18 April 2021
Ds. M.J. Zandbergen
10 uur
Thema: “We zijn vrij”
Schriftlezing: Marcus 15: 6-11, Johannes 8: 30-36(NBV)
Muziekteam: Oosterkerk band
Organist: Rogier Postma

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

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

Gezang 444: 1, 3

Groet

Grote God, wij loven U

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Gebed
Exodus 20: 2-17

10 geboden

2 'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden. 4 Maak geen godenbeelden, geen
enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden

op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet
neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast
mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het
derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht. 7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie
zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8 Houd de sabbat in ere, het is
een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God;
dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw
slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de
stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde
gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 12 Toon
eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang
leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg over een ander geen vals
getuigenis af. 17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op
zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar
toebehoort.'

Psalm 81: 1, 2, 4

Jubelt God ter eer

1. Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Viert bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Kindermoment
Hemelhoog 349

Jezus roept alle kleine kind’ren

Jezus roept alle kleine kind’ren,
Jezus roept alle kleine kind’ren,
Jezus roept alle kleine kind’ren,
alle kleine kind’ren mogen komen.
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kind’ren
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kind’ren
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kind’ren
tien kleine kind’ren mogen komen.
Jezus roept alle grote mensen,
Jezus roept alle grote mensen,
Jezus roept alle grote mensen,
alle grote mensen mogen komen.
Eén grote, twee grote, drie grote mensen
vier grote, vijf grote, zes grote mensen
zeven grote, acht grote, negen grote mensen
tien grote mensen mogen komen.

Gebed
Marcus 15: 6-11
6 Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten
op verzoek van het volk. 7 Op dat moment zat er een zekere Barabbas
gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer
hadden gemoord. 8 Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem

te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9 Pilatus vroeg hun:
'Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?' 10 Want hij begreep wel dat de
hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 11 Maar de hogepriesters
hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten.

Johannes 8: 30-36
30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de
Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u
werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
bevrijden.' 33 Ze zeiden: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit
iemands slaaf geweest - hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?'
34 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een
slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de
Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u
werkelijk vrij zijn.

Gezang 305

Waar God de Heer zijn schreden zet

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Verkondiging
Hemelhoog 682

“Wij zijn vrij”
Laat heel de wereld het zien

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een
tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid
maakt vrij. Het maakt vrij.
Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een
tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid

maakt vrij. Het maakt vrij.
Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een
tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid
maakt vrij. Het maakt vrij.

Dankgebed en voorbede
Hemelhoog 583: 1, 2

Glorie aan God

Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.
Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.
Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.

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:
De collecte is bestemd voor 3xM. Een Nederlandse zendingsorganisatie. In het bestuur is
brede samenwerking met de kerken in Nederland vertegenwoordigd.
3xM verspreidt het evangelie in moeilijk bereikbare landen door middel van programma’s
op social media, internet en televisie. Zij verspreiden Gods boodschap van hoop en liefde
in de eigen taal en cultuur van het land. Hiervoor werken ze samen met lokale
partnerorganisaties.
3xM komt ook bij de mensen thuis! 3xM heeft een nieuw project! De medewerkers in
Pakistan gaan geregeld met hun laptop op stap. Op hun brommers rijden zij naar
afgelegen dorpen in Pakistan. Daar laten zij christelijke films zien in huiskamers en kleine
kerkgebouwen. Dat levert openhartige gesprekken op. Veel Pakistani zijn geraakt door de
boodschap van Jezus Christus over hoop. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.3xM.nl
Uw bijdrage kan over gemaakt worden op NL73RABO0380144069 t.n.v. ZWO Hervormde
Gemeente Aalsmeer o.v.v. 3xM
Van harte aanbevolen. Namens de ZWO-commissie
Volgende dienst:
25 April 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. G. Fredrikze, 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

