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Welkom en mededelingen 
 

Stil gebed, 
 

Votum – Groet 
 

Gezang 125: 1, 4, 5  O kom, o kom Immanuël  (staande) 
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5. O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Hemelhoog 591  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 
 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
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tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 

Gebed om de opening van het woord 
 

Kindermoment 
 

Kids Opwekking 27b  Ik heb Jezus nodig 
 

'k Heb Jezus nodig heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m'n handel, in  in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig , dag aan dag. 
'k Wil Jezus volgen heel mijn leven. 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen , dag aan dag. 
 

Lucas 1: 5-25  
 
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de 
afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot 
de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. 6 Zij waren beiden 
rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en 
verordeningen van de Heere. 7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet 
onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren. 8 Terwijl hij het 
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priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, 
gebeurde het 9 dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting 
werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het 
reukoffer te brengen. 10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het 
bidden op het uur van het reukoffer. 11 En er verscheen aan hem een engel 
van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. 12 En toen 
Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. 13 Maar de 
engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is 
verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam 
Johannes geven. 14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen 
zich over zijn geboorte verblijden, 15 want hij zal groot zijn voor de 
Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de 
moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, 16 en hij zal velen van 
de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. 17 En hij zal voor Hem uit gaan 
in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot 
de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de 
rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. 18 En 
Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn 
vrouw is op leeftijd gekomen. 19 En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik 
ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u 
deze dingen te verkondigen. 20 En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken 
tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet 
geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. 21 En het volk stond te 
wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel 
bleef. 22 Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen 
dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef 
stom. 23 En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, 
dat hij naar zijn huis ging; 24 en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. 
En zij verborg zich vijf maanden en zei: 25 Zo heeft de Heere voor mij gedaan in 
de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de 
mensen weg te nemen. 
 

Psalm 98: 2, 3  Ja Hij is ons getrouw gebleven 
 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
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het heil van onze God aanschouwd. 
 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 

Verkondiging   
 

Weerklank lied 15  Geprezen zij God 
 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met  juichende stem. 
beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem. 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles on geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: Geprezen zij God! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Op Toonhoogte 400  Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
 

1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
Als al wat leeft, de natiën, de volken, 



 

5 

Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
2. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 
3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 
 
4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Jeugd in Eigen Wijk en de 
diaconiecollecte is bestemd voor diaconaal werk 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. Kerk en Beheer en/of op de 
bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. collecte of 
onderstaande QR codes 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.) 

 
                        
 
 

QR code diaconie                   QR code kerkrentmeesters 
 

 
Volgende dienst 
19 december 2021, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, 4e advent,  
 
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) 

about:blank
about:blank
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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 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

about:blank

