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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 33: 1, 2, 8  Komt nu met zang en roert de snaren 
 

1. Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
2. Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 

Stil gebed, votum en groet 
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Psalm 121: 1  Ik sla mijn ogen op en zie 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 2x 
 

Gebed 
 

Leefregel 
 

Hemelhoog 181  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. 
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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 
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. 

 

Kindermoment 
 

Hij is toch die timmerman? 
 

Marcus 6:1-6  
 

Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest 
mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen 
zich af hoe het kan dat Jezus die toch één van hen is deze 
bijzondere dingen doet. 
 
 

 

Hemelhoog 348  Jezus is…. 
 

Jezus is het licht der wereld 
Jezus is het levend woord 
Jezus is de goede herder 
Jezus is het Lam van God 
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Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de Zoon van God 

 
1 Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
Hij was een mens als wij 
Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet 
nee, er is niemand zoals Hij 
 

Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom 
Jezus is de hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 

 
2 Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
 

Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
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Jezus is de Zoon van God 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 539  Hier in uw Heiligdom 
 

Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
 
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 

Marcus 6:1-16 
 
1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 
2 Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele 
toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar haalt hij dat allemaal 
vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die 
zijn handen tot stand brengen! 3 Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria 
en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet 
hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan hem. 4 Jezus zei tegen hen: 'Nergens 
wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en 
huisgenoten.' 5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar 
zieken de handen oplegde en hen genas. 6 Hij stond verbaasd over hun 
ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 
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7 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht 
over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, 
geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten ze 
wel dragen. 'Maar,' zei hij, 'trek geen extra kleren aan.' 10 En ook zei hij: 'Als jullie 
ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie 
ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je 
daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer 
met hen te maken wilt hebben.' 12 Ze gingen op weg en maakten het goede 
nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen, 13 en ze dreven veel 
demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 14 Koning Herodes 
hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen 
zeiden: 'Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij 
over zulke wonderbaarlijke krachten.' 15 Maar anderen zeiden: 'Het is Elia,' en 
weer anderen zeiden: 'Hij is een profeet zoals die er vroeger waren.' 16 Toen 
Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: 'Het is Johannes, die ik heb onthoofd, die 
weer is opgestaan.'  
 

Gezang 446: 1, 3  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 

Verkondiging  “Wie is Hij toch?” 
 

Opwekking 575  Jezus alleen 
  

Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
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Jezus alleen werd mens als wij;   
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
Daar in het graf, in dood gehuld,   
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid   
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 775  Bij het kruis  (tijdens de collecte) 
 

Er is een plek waar liefde heerst 
En nooit vergaat 
Waar mijn God vergeving geeft 
En ons aanvaardt 
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Genade als een waterval 
Stroomt van Gods troon 
En wast ons schoon 
 

Bij het kruis, bij het kruis 
Geef ik alles aan U 
Vol ontzag voor U 
Vol ontzag voor U 
Hier kleurt liefde rood 
Wast mij wit als sneeuw 
En ik leef door U 
En ik leef door U 
Jezus 

 
Er is een plek waar zonde sterft 
En schande wijkt 
Waar mijn hart vergeving vindt 
En vrede 
Genade als een waterval 
Stroomt van Gods troon 
En wast ons schoon 
 

Bij het kruis, bij het kruis 
Geef ik alles aan U 
Vol ontzag voor U 
Vol ontzag voor U 
Hier kleurt liefde rood 
Wast mij wit als sneeuw 
En ik leef door U 
En ik leef door U 

 
Heilig is de grond 
Waar ik hoop hervond 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik neer 
Armen uitgestrekt 
Hier waar U mij redt 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik 
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Bij het kruis, bij het kruis 
Geef ik alles aan U 
Vol ontzag voor U 
Vol ontzag voor U 
Hier kleurt liefde rood 
Wast mij wit als sneeuw 
En ik leef door U 
En ik leef door U! 
 
Bij het kruis, bij het kruis 
Geef ik alles aan U 
Vol ontzag voor U 
Vol ontzag voor U 
Hier kleurt liefde rood 
Wast mij wit als sneeuw 
En ik leef door U 
En ik leef door U 

 
En ik leef door U 
En ik leef door U 
Jezus 
Jezus 
 
Breng Uw liefde, Heer 
Kom aan, kom aan 
 

Hemelhoog 365  Welke een vriend is onze Jezus 
 

Welk een Vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer. 
Juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft. 
Gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem, die verlossing geeft? 
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Kan een vriend ooit trouwer wezen, 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg? 
Dierb're Heiland, onze Toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

Zegen 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘Zending Zambia 40 dagen tijd’ 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 

‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ of QR code Kerkrentmeesters  
 
 

De uitgangscollecte is voor ‘Zending Zambia 40 dagen tijd’ 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen 
met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s 
en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren 
verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen 
voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze 
kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om 

hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.  
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL73RABO0380144069 
t.n.v. ZWO Hervormde gemeente Aalsmeer o.v.v. ‘Zending Zambia 40 dagen tijd’ of de QR 
code ZWO 
 
Volgende week 
Zondag 5 maart 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Biddag 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
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Oosterkerk Aalsmeer 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 

https://hervormdaalsmeer.nl/kerkdiensten/
http://www.oosterkerk.tv/
https://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

