
Hervormd Aalsmeer 
Wijk Oost 

4e Advent                     18 december 2022 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
Thema: “Hoe lang nog…   ” 
Schriftlezing: Zacharia 1:8-17, 6:12-13 (NBV) 
Organist: Margreet Zandbergen 
Muziekteam: Oosterkerk band 
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Welkom en mededelingen 
 

Hemelhoog 399  Samen in de Naam van Jezus 
 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Stil gebed, votum en groet 
 

Gezang 122: 1  Kom tot ons, de wereld wacht 
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1. Komt tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 

Gebed  
 

Opwekking 832  Jezus overwinnaar 
 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar!   2x 

 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen.   5x 
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Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 

Gezang 122: 2, 5  Kind dat uit uw kamer klein 
 

2. Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

Kindermoment 
 

Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus 
Lucas 2:22-40 
 

Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte 
van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien 
Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun leven lang 
op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld. 

 

Advent Projectlied  God zal wonen bij de mensen 
 

In een wereld vol met lijden, 
Wachten mensen al zo lang, 
Maar in huizen en in kerken, 
Hoor je toch al het gezang. 
Wij zien uit naar onze Redder, 
Kom tot ons, de wereld wacht. 
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. 
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Gebed 
 

Hemelhoog 270  Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
 

Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot uw gezalfde komt 
en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 
onthoud ons uw genade niet. 
O Trooster, geef ons hoop en moed 
als U ons ongezien ontmoet. 
 
U leidt mij naar uw heiligdom; 
ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt: 
de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de vredevorst, 
de redder die uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig kind, 
dat door zijn dood de wereld wint. 
 
Nu laat U mij in vrede gaan, 
want U lost uw beloften in. 
Ik neem uw redding dankbaar aan, 
tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 
heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, 
tot ik U zie en U ontmoet! 
 

Zacharia 1:8-17 
 
8 Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een voskleurig paard. Hij stond 
tussen de mirtestruiken aan de oever van het diepe water, en iets verderop 
stonden nog meer paarden: roodvossen, goudvossen en schimmels. 9 'Wat 
betekent dat, mijn heer?' vroeg ik, en de engel die met mij sprak antwoordde: 
'Ik zal je laten zien wat dit betekent.' 10 De man die tussen de mirtestruiken 
stond zei: 'Dit zijn de ruiters die de HEER heeft gestuurd om de aarde te 
doorkruisen.' 11 De ruiters zeiden tegen de engel van de HEER, die tussen de 
mirtestruiken stond: 'Wij hebben de hele aarde doorkruist. Overal is het 
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vredig en stil.' 12 Toen riep de engel van de HEER uit: ' HEER van de hemelse 
machten, hoe lang zal het nog duren voor u erbarmen toont met Jeruzalem en 
de steden van Juda, waarop u nu al zeventig jaar verbolgen bent?' 13 Daarop 
antwoordde de HEER de engel die met mij sprak met troostende en 
bemoedigende woorden, 14 en de engel droeg mij op te verkondigen: 'Dit zegt 
de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor 
Jeruzalem en Sion, 15 en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame 
volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk 
steeds harder aangepakt. 16 Daarom - zegt de HEER - keer ik vol erbarmen terug 
naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd - spreekt de HEER van de 
hemelse machten - en met het meetlint in de hand zal een begin worden 
gemaakt met de wederopbouw van de stad.' 17 Verder moest ik verkondigen: 
'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden 
overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal hij 
Jeruzalem uitverkiezen.'  
 

Zacharia 6:12-13 
 
12 Zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man 
met de naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de 
HEER. 13 Hij is het die de tempel van de HEER zal herbouwen; hij is het die de 
koninklijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon. Er zal ook 
een priester zijn op een eigen troon, en samen zullen zij het land in goede vrede 
besturen.  
 

Gezang 124: 1, 2, 3  Nu daagt 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. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
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Verkondiging: “Hoe lang nog…  ” 
 

Gezang 127: 1, 3, 7  Gaat, stillen in den lande 
 

1. Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 
 
7. Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte (meer info collecte, einde liturgie) 
 

Op Toonhoogte 71: 1, 2, 5  In de stad van Koning David 
 

1. In de stad van koning David 
zoals lang reeds was voorzegd, 
werd een baby door zijn moeder 
in een kribbe neergelegd. 
Jezus Christus was dat kind, 
door Maria teer bemind. 
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2. Hij kwam uit de hoge hemel, 
Hij de koning van 't heelal. 
Heel eenvoudig was zijn woning 
en zijn wieg stond in een stal. 
Armen riep Hij in zijn kring, 
toen Hij door de wereld ging. 
 
5. Nee, niet in de stal op aarde 
met de dieren aan de kant 
zien wij Hem, maar in de hemel, 
zittend aan Gods rechterhand. 
In het wit, op ’t hoofd een kroon, 
staan Gods kind’ren rond de troon. 
 

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 ‘Jeugd in eigen wijk’ 
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. ‘Jeugd in eigen wijk’ 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 
 

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 
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Oudjaars & Nieuwjaarsdiensten 2022/2023 
Zaterdag 31 december 2022, Oudjaarsavonddienst , 19:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 1 Januari 2023, Nieuwjaarsmorgendienst, 10:30 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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