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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 27: 1, 7  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

In Memoriam  
 

Gezang 14: 3  De Heer is mijn herder, al dreigt ook het graf 
 

3. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

Gezang 120: 1, 2  Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
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1. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 
 
2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt, 
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

Gebod 
 

Gezang 117: 1, 4  Hoe zal ik U ontvangen 
 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is 
 
4. 'k Lag machteloos gebonden 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 
 

Gebed 
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Kindermoment 
 

Jozef wacht op de komst van Jezus 
 
Matteüs 1:18-24 
 
Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de 
vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. 
Jezus zal Immanuel genoemd worden: God is bij ons. 

 

Advent Projectlied  God zal wonen bij de mensen 
 

In een wereld vol met vragen, 
Wachten wij vol ongeduld, 
Op een droom die ons kan dragen,  
en ons weer met hoop vervult. 
Hij zal komen, God is met ons, 
door profeten al verwacht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
Komt als kind in onze nacht.  
Gloria, gloria, God zal wonen bij de mensen. 
Komt als kind in onze nacht. 
 

Lucas 1:39-55 
 
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in 
Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen 
Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld met de heilige Geest 42 en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle 
vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden 
van de Heer in vervulling zullen gaan.' 46 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de 
Heer, 47 mijn hart juicht om God, mijn redder: 48 hij heeft oog gehad voor mij, 
zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49 ja, 
grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 
50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. 51 Hij 
toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven 
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wanen, 52 heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 
53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege 
handen. 54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze 
voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham 
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.'  
 

Psalm 150  Looft God, looft Hem overal 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen 
 

Verkondiging 
 

Gezang 66: 1, 2, 5, 6  Mijn ziel ver heft Gods eer 
 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
2. Om wat God heeft gedaan 
zal elk geslacht voortaan 
alom mij zalig spreken: 
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o groot geheimenis 
dat mij geschonken is. 
Zijn almacht is gebleken. 
 
5. De Heer vervult met goed 
uit 's hemels overvloed 
der hongerigen monden. 
Hij ziet geen rijken aan, 
maar heeft met al hun waan 
hen ledig weggezonden. 
 
6. Hij trok zich Israël aan, 
Hij laat niet hulploos staan 
die Abrams troost verwachten. 
Groot en in eeuwigheid 
is Gods barmhartigheid 
voor duizenden geslachten! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Gezang 124: 1, 2, 4, 5  Nu draagt het in het oosten 
 

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. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
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die eeuwig heersen zal. 
 

Zegen 
 

Na afloop,  
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en 
limonade, in ’t Anker 
 

Collectes 
 
Er zijn 2 collectes van deze week: 
 
Collecte in de dienst: bestemd voor ‘Kerk en Beheer’ 
Uitgaanscollecte: bestemd voor ‘Diaconaal werk in eigen wijk’ 
 
U kunt uw collecte voor ‘Kerk en Beheer’, overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde 
Gemeente Aalsmeer o.v.v. Kerk en Beheer of  

QR code Kerkrentmeesters   
 

De uitgaanscollecte is voor ‘Diaconaal werk in eigen wijk’’,  
kunt u overmaken op de bankrekening van de Diaconie NL95 RABO 0300 
1205 16 o.v.v. Diaconaal werk in eigen wijk of  

 QR code Diaconie 
 

 
Volgende dienst 
Zondag 18 december 2022, Ds. M.J. Zandbergen 
 
Kerst 2022 
Zaterdag 24 december 2022, Kinderkerstfeest, 18:30 uur, Ds. M.J. Zandbergen 

X-Mas, 22:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 25 december 2022, Kerstdienst, 10:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen,  
m.m.v. Trumpets of the Lord 
 
De diensten zijn ook 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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