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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 715  Wat hou ik van Uw huis 
 

Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw 
om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans 
om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn 
in een duistere tent. 
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De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van uw huis. 
 

Bemoediging en groet 
 

Psalm 116: 1, 4  God heb ik lief 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 

Woord van leven  Hebreeën 2: 14-18 
 

14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens 
geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over 
de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun 
levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan 
met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van 
Abraham. 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en 
zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een 
barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor 
hun zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden 
volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. 
 

Gezang 110: 1, 2, 3  Het Lam, voor ons op aard’ geslacht 
 

1. Het Lam, voor ons op aard' geslacht, 
is eeuwig waard te ontvangen 
de wijsheid, rijkdom, eer en kracht 
en dankbre lofgezangen! 
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2. Hij, die als Hogepriester leeft, 
en met zijn Geest ons zegent, 
Hij is 't, die moed en sterkte geeft, 
wat kwaad ons ook bejegent. 
 
3. Die in ons oog de moeite leest, 
toont ons zijn medelijden; 
Hij is, als wij, verzocht geweest 
en sterkt ons, als wij strijden. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Marcus 10: 32-40 
 

32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen 
waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 
twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33 'We zijn nu op 
weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en 
hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en 
hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.' 
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.'  
 

Marcus 14: 26-31 
 

26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 
Olijfberg. 27 Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, 
want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen 
zullen uiteengedreven worden." 28 Maar nadat ik uit de dood ben 
opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.' 29 Petrus zei tegen hem: 
'Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!' 30 Jezus 
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antwoordde: 'Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan 
tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.' 31 Maar Petrus 
hield met grote stelligheid vol: 'Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u 
nooit verloochenen.' Alle anderen zeiden iets dergelijks.  
 

Gezang 182: 4  Alle leed hebt Gij geleden 
 

4. Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

Marcus 14: 32-42 
 

32 Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn 
leerlingen: 'Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.' 33 Hij nam Petrus, 
Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 
34 en zei tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.' 35 Hij liep 
nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo 
mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36 Hij zei: ' Abba*, Vader, voor u is alles 
mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, 
maar wat u wilt.' 37 Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij 
zei tegen Petrus: 'Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker en 
bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.' 39 Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. 40 Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun 
ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden.  
 

Gezang 182: 6  Dank zij U, o Heer des levens 
 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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Verkondiging 
 

Opwekking 268  Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
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zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 

Dankgebed en voorbede 
 

Kinderen komen terug van de Kindernevendienst, 
maken een ronde door de kerk met Palmpaasstokken 
met het lied  Hosanna 
 

Gezang 442: 1, 2, 4  Jezus, ga ons voor 
 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
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in uw heerlijkheid. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Kerk & Beheer 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 Kerkrentmeester 
 
 

 
De activiteiten van deze week 
 
Donderdag 14 april 2022, Witte Donderdag, Pesachviering: 19:00 uur & The Passion: 20:30 
uur : Ds. M.J. Zandbergen 
Vrijdag 15 april 2022, Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal: 19:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
Zaterdag 16 April 2022, Easter In: 19:30 uur: Ds. M.J. Zandbergen. i.s.m. Latreia 
Zondag 17 April 2022, 1e Paasdag, 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 

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


