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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Hans van Noord. 
Muziekgroep olv Ilona Harting 

 
Orgelspel voor de dienst 
Aansteken Paaskaars 
Welkom 
 
Welkom in Gods huis LEV 
Bemoediging en Groet 
Opwekking 468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd 
 
Kindermoment vanuit Irene 
Orgelimprovisatie 
 
Gebed 
Lezing Johannes 1:29-42a 
Johannes de Heer 408 Jezus ga ons voor 
1 
  Jezus, ga ons voor 
  op het levensspoor; 
  doe ons als getrouwe leden 
  volgen U op al Uw schreden; 
  voer ons aan Uw hand 
  tot in 't Vaderland. 
2 
  Zou 't ons bang vergaan, 
  leer ons vast te staan; 
  doe ons in de bangste dagen 
  nimmer over moeiten klagen; 
  want door smarten heen 
  vinden w' U alleen. 

3 
  Moet onz' eigen baan 
  door veel diepten gaan, 
  zijn w' om and'rer leed bewogen, 
  och, stel Gij ons dan voor ogen 
  't einde, dat ons beidt, 
  waar G' ons benen leidt! 
4 
  Richt ons leven lang, 
  Jezus, onze gang; 
  voert Gij ons op ruwe wegen, 
  geef ook daar Uw hulp en zegen; 
  en aan 't eind der baan, 
  laat ons binnen gaan.

 



Verkondiging 
Orgellied Johannes de Heer 880 Wat de toekomst brenge mogen 
Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de oogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed! 
 
Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft gelooven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zoo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten oogen 
naar het onbekende land. 
 
Uitzending Hannah, Merel en Floor 
  



Gebeden 
Band Slotlied opwekking 404 Wij gaan op weg 
Zegen 
 
Orgelspel na de dienst 
 

 
 
 
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 

mailto:paul.stroes@ziggo.nl


in de mail. 
 
Ontvangst: vanaf 19:30 uur 
Aanvang 20:00 uur 
Locatie: Dorpskerk Aalsmeer, kanaalstraat 12 
 
Met een hartelijke groet, 
Werkgroep Israël  
 
Jongensclub 8-12 jaar 
Binnenkort gaat het nieuwe seizoen weer starten van de jongensclub van 
Dorpskerk Aalsmeer. Deze club is voor jongens tussen de 8 en 12 jaar die 
nog op de lagere school zitten. Wij komen om de twee weken op 
woensdagavond bij elkaar (behalve tijdens vakanties en dergelijke). De 
avonden zullen in het teken staan van leuke dingen doen, gezelligheid en 
vriendschap met elkaar en God. Wij zouden het heel tof vinden als er zo 
veel mogelijk jongens meedoen en hun vriendjes zijn ook welkom. 
We starten woensdag 23 september om 19.00 in gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. Om 20.00 zijn we weer klaar. 
Hartelijke groeten namens de leiding van de jongensclub, 
Nees, Nico, Flip, Arjan, Edwin, Robert Jan, Alex en Robert 
Als je nog vragen hebt, mail dan naar arjanvandervliet@gmail.com of bel 
06-12966087. 
 
 
Roosters 4-10 
Rijdienst:  C. van Vliet, tel. 0297-360846 / 06-23270235 
Kindernevendienst: Nees, Fu-rone, Jiska, André  
Organist:  R. Postma 
Video:   Mark van Kreuningen 
Audio:   Anton Piet 
Beamer:   boven: Levi van Kreuningen; Zorgc. Willo Schaaij 
Welkomstteam:  Sjoerd den Braber 
Collecteren  Jacq. v.d. Velden, J. van Dillewijn 
Koster:    Michiel Vollmuller 
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