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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 527  Licht in de nacht 
 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst en pijn lag  
op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
 
Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
 
Wat Hij ons leert is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid, 
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.  2X 
 

Persoonlijk gebed 
 

Woord van afhankelijkheid & groet 
 

Inleiding 
 

Jesaja 59:1-3 (NBG 51) 
 
1 Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te 
onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding 
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brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u 
verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. 3 Want uw handen zijn met bloed bezoedeld 
en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt 
onrecht.  
 

Jesaja 59:8-9 (NBG 51) 
 
8 De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan 
langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede. 9 Daarom blijft het 
recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en 
zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte.  
 

Gebed om ontferming 
 

Jesaja 59:20-21 (NBG 51) 
 
20 Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van 
overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN.  21 En wat Mij aangaat, dit is 
mijn verbond met hen, zegt de HERE. Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, 
die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond 
van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE, 
van nu aan tot in eeuwigheid.  
 

Psalm 130: 2, 4  Zoudt Gij indachtig wezen 
 

2. Zoudt Gij indachtig wezen  
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven  
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven,  
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen  
uw goedertierenheid. 
 
4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding;  
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van  
onrecht en van schuld. 
 

Kindermoment 
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Jezus en de duivel 
Lucas 4:1-13 
 

de duivel probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar 
niet in. 
 

‘Beloften … !’ 
 

Gebed voor de kinderen 
 

Evangelische Liedbundel 435  ‘k Heb Jezus nodig … 
 

'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 om de Heilige Geest 
 

Opwekking 689  Spreek, o Heer door uw heilig woord 
 

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
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Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 2x  
 
Spreek, o Heer,en voltooi in ons 
wat uw hand begontot uw heerlijkheid. 
 

Lukas 2:21-39 (NBV 21) 
 
21 Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij 
de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn 
moeder was ontvangen. 22 Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van 
Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer 
aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 
eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het 
offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of 
twee jonge gewone duiven. 25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. 
Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem 
door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de 
messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij 
naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met 
Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28nam hij het in zijn armen en 
loofde hij God met de woorden: 29 ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede 
heengaan, zoals U hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding 
gezien 31 die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat 
geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 33 

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. 34 

Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in 
Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een 
teken zijn dat weersproken wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard 
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 36 
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Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. 
Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar 
man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de 
tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat 
moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind 
met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39 Toen ze alles 
overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar 
Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.  
 

Gezang 132: 1, 3  Er is een roos ontloken 
 

1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 

Verkondiging:  ‘Mijn ogen hebben uw heil gezien’ 
 

Gezang 68  Zo laat Gij, Heer, uw knecht 
 

1. Zo laat Gij, Heer, uw knecht, 
naar 't woord hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede, 
nu hij uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
 
2. Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in de ogen, 
terwijl 't het blind gezicht 
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van 't heidendom verlicht 
en Isrel zal verhogen. 
 

Lofprijzing, dank en voorbeden 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Gezang 136: 2, 3, 4  Nog is de glans verborgen 
 

2. Nog is de glans verborgen, 
verschuilt zich in een stal. 
Hoe ver schijnt nog de morgen, 
die eenmaal lichten zal. 
Bedreigen donkre machten 
het kind, dat God ons zendt, 
wij moeten hunkrend wachten 
tot Hij de tijden wendt. 
 
3. Nu knielen herders, wijzen, 
rondom de kribbe neer. 
Straks zal Hem alles prijzen 
als Heiland en als Heer. 
Dan vallen alle volken 
de Mensenzoon te voet, 
dan komt Hij op de wolken, 
in majesteit begroet. 
 
4. Wat wij gelovend hopen 
wordt eindlijk toch vervuld, 
dan gaan de deuren open 
den wordt het rijk onthuld. 
God komt de Zoon verhogen, 
zijn scepter reikt zeer wijd. 
Dan schouwen onze ogen 
zijn komst in heerlijkheid. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie 
bestemd voor ‘Trans World Radio’ 
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U kunt uw collecte voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’, overmaken 
op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Kerkrentmeesters & 

Dianconie of QR code Kerkrentmeesters   
 
De uitgaanscollecte is voor ‘Trans World Radio ’ 
De missie van TWR is: De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel 
van radio en andere media zoals internet, zodat levens blijvend veranderd worden. TWR 
ondersteunt hierbij de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Here 

Jezus die gaf in Matteüs 28: 19. Dit doen ze op verschillende manier door 
gebruik te maken van massamedia. Voor meer informatie zou ik zeker 
even kijken op de site van www.twr.n 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie NL95 
RABO 0300 1205 16 o.v.v. ‘Trans World Radio of QR code Diaconie 
 

Volgende week 
Zondag 15 januari 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. J. Haeck, Zeist 
 
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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