
Hervormd  

Aalsmeer  

Wijk Oost 

Kerkdienst                             9 mei 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                         10 uur 

Thema: “Niet door Macht” 

Schriftlezing: Psalm 72: 1-2, 8, 12-14, Marcus 10: 35-45(NBV)  

Muziekteam: Tea,m Nanouk 

Organist: Peter Burger 
 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 21: 1, 2, 3  Alles wat adem heeft love de Here 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 

zij keren eens tot aarde weer; 

rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

niemand gedenkt hun daden meer. 

Machtigen wanklen in hun waan, 

roepen wij dan de Here aan. 

Halleluja! Halleluja! 

 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft! 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Hemelhoog 609  Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 



 

Aard' en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, 

prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid 
 

Colossenzen 1: 12-23 
 

12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen 

in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de 

macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde 

Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de 

schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, 

het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, 

alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles 

bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, 

eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft 

heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich 

willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen 

met zijn bloed aan het kruis. 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem 

in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de 

dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en 

onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, 

onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het 

evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel 

verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.  
 

Gebed 
 

Kindermoment  



 

Kids opwekking 12  Ik draag de wapenrusting van God 
 

Ik draag de wapenrusting 

van God, 

ik leef naar zijn gebod en 

ik strijd de goede strijd. 

 

Ik heb het schild van geloof, 

de helm van het heil. 

Mijn zwaard is Gods Woord, 

ja ik strijd en overwin! 

Ik heb het schild van geloof, 

de helm van het heil. 

Mijn zwaard is Gods Woord, 

ja ik strijd en overwin! 
 

Gebed  
 

Psalmen 72: 1-2, 8, 12-14 
 

1 Van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan 

de koningszoon. 2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar 

recht en wet.  

8 Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der 

aarde. 

12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper 

heeft. 13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het 

leven. 14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar 

in zijn ogen.  
 

Marcus 10: 35-45 
 

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: 

'Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.' 36 Hij vroeg hun: 

'Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?' 37 Ze zeiden: 'Wanneer u heerst in 

uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.' 38 Maar 

Jezus zei tegen hen: 'Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker 

drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?' 

39 'Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 'Jullie 



 

zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal 

ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet 

bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.'  

41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op 

Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: 'Jullie weten 

dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders 

hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de 

belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de 

eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is 

niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 

geven als losgeld voor velen.'  
 

Hemelhoog 629  Heer ik kom tot U 
 

Heer ik kom tot U; 

neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Heer, kom dichterbij 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, 

diep in mij. 



 

En Heer, leer mij uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde. 

 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 
 

Verkondiging  “Niet door macht” 
 

Hemelhoog 395  Ik wil jou van harte dienen 
 

Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 



 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

Ik zal Christus' licht ontsteken 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen 

tot de reis ten einde is. 

 

Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 481: 3, 4  Leer ons het goddelijke beleid 
 

3. Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 



 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 
 

Zegen 
 

Trinity  Ik wens jou 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

Dat de liefde van je leven op je wacht 

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind 

 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

In elk van de seizoenen dat je leeft 

 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind 

Een vuur voor kou 



 

Een jas voor de regen 

En een vriend dichtbij jou 

 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 

In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

 

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 Open Doors.  

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open 

Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. 

Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals 

traumazorg en noodhulp. Wilt u meer weten kijk dan op de website van open doors 

(www.opendoors.nl) 

 

U kunt uw collecte overmaken op de bankrekening van de 

diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Open Doors of QR code 

gebruiken. De QR codes kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze 

werken niet via de QR scanner in de app van de ING of ABNAMRO 

bank.) 

 

 

Volgende dienst: 

13 mei 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Hemelvaart 

16 Mei 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  

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vnl-BNJMKtQ
http://www.opendoors.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/


 

(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 

about:blank

