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Kerkdienst                     13 Februari 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                      10 uur 
Schriftlezing: Romeinen 12 (NBV)  
Thema: “Past Precies?” * 
Organist: Maarten Noordam 
Muziekteam: Oosterkerk band 
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* De kerk wordt in de Bijbel o.a. het lichaam van Christus genoemd. Wat 
betekent het om een ‘long’, ‘hand’, ‘oog’, ‘nier’ o.i.d. te zijn? 

 

Opwekking 820  Feest van Genade 
 

Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 

 
Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
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Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 2x 

 
Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 2x 

 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 

 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 320: 1, 3  Zingt een nieuw lied voor God de Here 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand  
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 
3. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
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geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Kindermoment 
 
Marcus 1: 14-20  Jezus roept zijn Leerlingen 

 
 

 

Hemelhoog 299  ‘k heb jezus nodig, heel mijn leven 
 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, 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. 
 

Gebed 
 

Romeinen 12 
 

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om 
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want 
dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, 
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat 
God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. 3 Met een beroep 
op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet 
aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. 
Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 
4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, 
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onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te 
profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de 
gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet 
troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding 
geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet 
daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en 
wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders 
en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees 
verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen 
en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 
15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 
16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met 
kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voorzover 
het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 
19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker 
zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te 
nemen, ik zal vergelden.' 20 Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te 
eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen 
op zijn hoofd'. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede.  
 

Verkondiging  “Past precies?” 
 

Gezang 242: 3  In ’t lichaam van de Heer 
 

3. In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 

Wat de bijbel zegt over het Ambt (formulier) 
 

Vragen en belofte 
 

Hemelhoog 420  Heer, wijs mij uw weg 
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Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft 
 

Bevestiging en zegen 
 

Hemelhoog 473  Gebed om zegen 
 

Zegen hen op de wegen die zij gaan 
Zegen hen op de plaatsen waar zij staan. 
Zegen hen in alles en neem hen bij de hand. 
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O God, zegen hen alle dagen lang! 
  
Vader, maak hen tot een zegen; 
Ga ze niet voorbij. 
Regen op hen met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom dichtbij 
Als de Bron van leven, 
Die ontspringt voor altijd 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U Zelf de Bron van zegen blijft.  
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen;  
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen, 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Voorganger:  
 

Gemeente van de Oosterkerk 
Dit is uw nieuw bevestigde ouderling.  
Belooft u haar te steunen in haar werk door uw medewerking 
en uw voorbeden? 
Wat is hierop uw aller antwoord? 

 

Gemeente :  
 

Ja, van harte 
 

Hemelhoog 391  Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
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Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Gezang 409: 2, 5  God heeft u uitverkoren 
 

2. God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 
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5. Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 

ZWO collecte 
 

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel 
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht 
en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge 
arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege 
de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één 
klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De 
jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook 
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
 
Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief. Van harte 
aanbevolen! 
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 73 RABO 0380 1440 069 t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente 
Aalsmeer o.v.v. Jongeren Nepal. De QR code is hierbij afgedrukt, en is te scannen met uw 
telefoon. ( nb: het werkt niet via de QR scanner in de app van de ING of ABN AMRObank).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende dienst 
20 Februari 2022, kerkdienst: 10:00 uur: Ds. Menno 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  

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

