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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 124: 1, 2, 3,  Nu daagt het in het oosten  (staande) 
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
 

Stil gebed, 
 

Votum – Groet 
 

Gezang 126: 1, 2  Verwacht de komst des Heren 
 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
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wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 

Gebed 
 

Jesaja 9: 1 
 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het 
donker wonen worden door een helder licht beschenen.  
 

Kindermoment 
 

Bijbelbasics (2018) lied:  Daar gaan we naartoe: 2, 3  
 

Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd, 
Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij. 
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint? 
Geef ons alsjeblieft een tweede hint! Waar gaan we naartoe? 
 
Ik zie, ik zie een onderdrukt en kwetsbaar volk. 
Maar God geeft troost en hoop in bange nachten. 
Het volk weet dat Hij komt en het kan haast niet wachten. 
Klein wordt groot. Traan wordt troost. God blijft God. 
 
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,  
Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij. 
Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe? 
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe. 
Eén ding is wel zeker: daar gaan we naartoe! 
 
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd, 
Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij. 
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint? 
Geef ons alsjeblieft een derde hint! Waar gaan we naartoe? 
 
Ik zie, ik zie de brengers van het goede nieuws. 
Zij zingen van de vrede in de straten. 
Een lied dat leven geeft: God heeft ons niet verlaten! 
Klein wordt groot. Traan wordt troost. Angst wordt hoop. God blijft God. 
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Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd, 
Alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij. 
Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe? 
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe. 
Eén ding is wel zeker: daar gaan we naartoe! 
 

Gebed 
 

Lucas 1: 5-25 
 

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias 
heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde 
af van Aäron. 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan 
alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, 
want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8 Toen de 
afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te 
vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd 
Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het 
heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan 
bidden terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel 
van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond.  
12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst 
overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je 
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem 
Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen 
zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van 
de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld 
worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 
16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als 
bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders 
met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te 
brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.' 18 Zacharias vroeg 
aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man 
en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' 19 De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, 
die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te 
brengen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die 
op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet 
kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.' 21 De menigte 
stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom 
hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij 
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niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had 
gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn 
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later werd zijn 
vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij 
zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij 
gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.  
 

Job 2: 3-10 
 

3 De HEER vroeg aan Satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er 
niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor 
God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij 
ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.' 4 Hierop zei Satan: 'Zijn 
leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5 Maar als u uw hand 
naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht 
vervloeken.' 6 Toen zei de HEER tegen Satan: 'Goed, doe met hem wat je wilt, 
maar spaar zijn leven.' 7 Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot 
kruin met kwaadaardige zweren. 8 Job pakte een potscherf om zich te krabben, 
terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9 Zijn vrouw zei tegen hem: 'Waarom blijf je 
zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.' 10 Maar Job zei tegen haar: 'Je 
woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, 
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?' Ondanks alles zondigde Job niet en 
sprak hij geen onvertogen woord.  
 

Hemelhoog 358: 2, 3  Al Klaagt de satan mij steeds aan 
 

2. Al klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld; 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 
Omdat Hij al mijn zonden droeg. 
En door zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus’ offer was genoeg 
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 
 
3. Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
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eens zal ik zitten aan zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 

Verkondiging  “Wachten op God” 
 

Hemelhoog 122  Al wie dolend in het donker 
 

1. Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht. 
Wijsheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
2. Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
3. Tot de groten zal Hij spreken 
even weerloos als een lam, 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Psalm 89: 1, 3, 7  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
3. Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
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Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 

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 zijn:  
 
24 december 2021, Kinderkerstfeest: 18:30: Ds. M.J. Zandbergen.  
24 december 2021, X-Mas: 22: 00 uur: Ds. M.J. Zandbergen/dhr. S. van Willegen 
Deze diensten zijn alleen online te volgen via  Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of 
www.oosterkerk.tv.  
X-Mas is ook de volgen via het TV-kanaal van de Radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN 
kanaal 1389) 
 
25 december 2021, Kerstdienst: 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
26 december 2021, Kerkdienst: 10 uur: Dr. J. Ronday, Hilversum 
 
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  

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

about:blank

