
Zondagsbrief  

13 september 2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Rogier Postma. 
Muziekgroep olv Bertus Buijs 

 
Orgelspel 
Aansteken Paaskaars 
 
Welkom 
 
Muziekgroep zingt  Juicht want Jezus is Heer/ Hij is verheerlijkt 

Opwekking 744 
 
Bemoediging & Groet 
Gebed 
 
Lezing Genesis 14: 17-24 
 
Samenspraak Gezang 434: 1,2,4 en 5 
1   Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

 
Komt allen saam, 

 
psalmzingt de heilige naam, 

 
looft al wat ademt de Here. 

 
2   Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

 
Hij die u leidt, 

 
zodat uw hart zich verblijdt, 

 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
  



4   Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

 
Denk elke dag 

 
aan wat zijn almacht vermag, 

 
die u met liefde bejegent. 

 
5   Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

 
Hart wees gerust, 

 
Hij is uw licht en uw lust. 

 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Verkondiging : Melchisedek 
 
Viering avondmaal 
 
Gereedmaken  
 
Inleiding gezang 360 (om te zelf te lezen) 
1   Heer, wij komen vol verlangen, 

 
op uw roepstem naar uw dis, 

 
want door schuld met schrik bevangen 

 
zoekt ons hart vergiffenis: 

 
slechts in U bestaat ons leven, 

 
die uw bloed voor ons woudt geven; 

 
laat ons dan in brood en wijn 

 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

 
2   Sterk ons wankelend vertrouwen, 

 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 

 
dat wij met oprecht berouwen 

 
enkel rusten in uw dood; 

 
ja, vervul ons met uw krachten, 

 
opdat wij uw wet betrachten, 

 
zegen zo uw sacrament, 

 
dat ons hart U steeds meer kent. 

 
  



3   Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 

 
over uw verlossend werk; 

 
geef dat niet die woorden breken 

 
op de daden van uw kerk, 

 
maar dat wij geheiligd leven 

 
op de plaats door U gegeven, 

 
en U volgen onder 't kruis 

 
op de smalle weg naar huis. 

 
Gebed  
 
Delen van het brood  
 
Delen van de wijn  
 
Muziekgroep zingt Opwekking 765 
 
Zegen 
Orgelspel 
 
 



Spreekbeurt Willem Glashouwer 
Op donderdag 8 oktober is er in de Dorpskerk een studieavond met ds. 
Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël 
Internationaal. 
Het onderwerp waarover hij spreekt is: “Israël en Gods heilsplan met de 
wereld”  
 
Ds. Glashouwer is auteur van veelgelezen boeken als: 'Waarom Israël?', 
'Waarom Jeruzalem?' en 'Waarom Eindtijd?’.  
 
De avonden waarop Ds. Glashouwer zijn lezingen geeft zijn vaak druk 
bezocht. We volgen de richtlijnen van het RIVM en daarom kan er maar 
een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelden is daarom 
verplicht. U kunt zich aanmelden via mailadres: paul.stroes@ziggo.nl. 
Graag voor- en achternaam van alle bezoekers die u aanmeldt opnemen 
in de mail. 
 
Ontvangst: vanaf 19:30 uur 
Aanvang 20:00 uur 
Locatie: Dorpskerk Aalsmeer, kanaalstraat 12 
 
Met een hartelijke groet, 
Werkgroep Israël  

mailto:paul.stroes@ziggo.nl

