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Welkom en mededelingen 
 

Nieuwe Liedboek 216  Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtig gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elk morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Bemoediging en groet 
 

Gebed 
 

Nieuwe Liedboek 885  Groot is uw trouw 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw  
van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 



2 

iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid,  
die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven  
tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

Kindermoment 
 
Marcus 1: 35-38  Jezus bidt op een stille plek 

 
 

 

Kinderopwekking 97  Daarom bidden wij 
 

Soms dan hoor je 
mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 
Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 
Daar geloof je toch niet in! 
 
Maar gelukkig mag ik weten, 
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als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 
luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 
 
In de bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 
al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 
Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 
ons klaar. 
 
En daarom bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 
bidden wij in de naam van Jezus de Heer. 
 

Gebed 
 

Exodus 3: 11-14 
 

11 Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten 
uit Egypte zou leiden?' 12 God antwoordde: 'Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou 
het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, 
zullen jullie God bij deze berg vereren.' 13 Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de 
Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd 
heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' 
14 Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: " IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."'  
 

Nieuwe Liedboek 326: 1, 2  Van ver, van oudsher aangereikt 
 

1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan. 
 
2. Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. 
Het vindt gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
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Marcus 10: 13-22 
 

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te 
laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond 
hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet 
tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik 
verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal 
er zeker niet binnengaan.' 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen 
door hun de handen op te leggen. 17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er 
iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede 
meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 18 Jezus 
antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19 U 
kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen 
vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' 
20 Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' 
21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga 
naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u 
een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.' 22 Maar de man 
werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk 
veel bezittingen.  
 

Nieuwe Liedboek 326: 5, 6  Van ver, van oudsher aangezegd 
 

5. Van ver van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 
6. O woord, zolang ons toegedaan,  
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal  
die is, die was, die komen zal! 
 

Verkondiging  
 

Nieuwe Liedboek 362  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
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2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vreest niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,  
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Opwekking 488  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, 
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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. 2x 
 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

Zegen 
 

Collectes 
 

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Evangelisatie in eigen wijk en de diaconie 
collecte 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. Evangelisatie in eigen wijk 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. 

 
 
 
 
QR code Diaconie 
 

 
 
 
 
 
QR code Kerkrentmeester 
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Volgende dienst 
6 maart 2022, kerkdienst: 10:00 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  
(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 
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