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Welkom en mededelingen 
 

Moment van stilte 
 

Votum & groet 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 
 
De genade van de Heer Jezus Christus 
de liefde van God 
en de gemeenschap van de Heilige Geest 
zij met ons allen. 
Amen 
 

Drempelgebed 
 

Hemelhoog 609: 1  Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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Gebed om ontferming 
 

Nieuwe Liedboek 25a: 1  Mijn ogen zijn gevestigd 
 

1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 

Kindermoment 
 

Wie is Hij dat Hij de zonden van mensen vergeeft? 
 

Lucas 7:36-50 
 

Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een 
slecht leven leidt 
 
 
 
 

 

Project lied Wie zeg jij dat Ik ben? 
 

Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 
 

Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 
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U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden, 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen. 

 

Johannes 3:16-17 
 
16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 
 

Nieuwe Liedboek 130: 3   
 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 

Gebed bij de opening van de schrift 
 

Johannes 3:1-13 
 
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar 
bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de 
tekenen verrichten die U verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen 
wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan 
iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet 
voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 5 
Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet 
verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan 
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komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren 
is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, 
‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over 
wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie 
accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over 
aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse 
dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve 
degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
 

Psalm 1:1-2 
 
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van 
zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de 
wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 

Nieuwe Liedboek 834: 1, 2  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Verkondiging  “Het spoor bijster” 
 

Moment van stilte  
 

Nieuwe Liedboek 691  De Geest van God waait als een wind 
  

1. De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 
2. De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel  bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 



5 

een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
3. In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Johannes de Heer 569: 1, 3  Heer, wees mijn Gids op heel mijn 
levenspad 
 

1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
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3. Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg. 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 

Zegen 
 

Jesaja 41:10 
 

Wees niet bang, want ik ben bij je, 
Ik zal je sterken, ik zal je helpen, 
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. 
 

Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘Binnenlandse diacontaat Kerk in actie’ 
 
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 ‘Binnenlandse diacontaat Kerk in actie’ 

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet 
alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun 
omgeving. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de 
Diaconie, NL95 RABO 0300 1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente, o.v.v. ‘Binnenlandse diacontaat Kerk in actie’’, of QR code 
Diaconie 

 
Volgende week 
Zondag 19 maart 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen,  
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 

https://hervormdaalsmeer.nl/kerkdiensten/
http://www.oosterkerk.tv/


7 

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/categorie/wijk/oost/

