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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep  olv Tineke van Dam 

 
Orgelspel 
Lied uit de gemeente Johannes de Heer 890 
 
Welkom 
 
Muziekgroep zingt  
Opwekking 501, 502 en 484 
 
Bemoediging en groet      
Samen verbonden 
Gebed 
 
Samenspraak psalm 105 
1. Lof aan de HEER, elk volk moet weten 
hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten! 
Zing voor zijn naam en maak muziek; 
zijn werk is groot, zijn naam uniek. 
Wie hulp verwachten van de HEER, 
wees blij van hart en geef Hem eer. 
 
6. Al gaf de HEER geen kruimel eten, 
zijn volk was Hij toch niet vergeten. 
Hij stuurde één van hen vooruit. 
Als slaaf werd Jozef uitgebuit; 
die kwam toen in de cel terecht 
tot waar bleek wat hem was gezegd. 
 
 
 



7. Nadat de koning hem bevrijdde 
mocht Jozef heel het land gaan leiden. 
Hij kreeg de schatkist in beheer. 
De mensen bogen voor hem neer. 
Ministers deden wat hij zei, 
geleerden adviseerde hij. 
 
8. Toen kwamen Jakob en zijn zonen 
bij Jozef in Egypte wonen. 
De HEER heeft daar hun nageslacht 
tot ongekende bloei gebracht. 
Maar daarna kwam een zware tijd 
van haat en harde dwangarbeid. 
 
13. Nooit heeft de HEER zijn volk vergeten. 
Als zij het vroegen, gaf Hij eten. 
Zijn hand bracht in het dorre oord 
vanuit een rots fris water voort. 
Hij dacht aan Abraham, zijn knecht, 
aan wat Hij hem had toegezegd. 
 
14. Blij mochten zij het land verlaten 
waar zij zolang gevangen zaten. 
God gaf hun bouw- en weidegrond 
en akkers waar al graan op stond – 
om daar te leven tot zijn eer, 
om Hem te dienen. Prijs de HEER! 
 
Lezing Genesis 39 
 
Verkondiging: Verkondiging “Wat zou Jozef zeggen over corona? 
Moeilijkheden bereiden je voor op het leven!” 
 
  



Gezang 304 
1    
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2    
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3    
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Voor- en dankbeden afgesloten met het Onze Vader 
 
Muziekgroep zingt opwekking 770 en 733 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 
  



Dorpskerkschool online 
Dit seizoen begint direct met iets nieuws. We hebben voor de Dorpskerk 
een online school gemaakt. We beginnen met de cursus rondom het 
beleidsplan. Ik zou zeggen: ga het uitproberen. Het is afgelopen weken 
getest met de kerkenraad. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt? 
De cursus “Samen op Koers” is speciaal voor iedereen die betrokken is bij 
de Dorpskerk. Ben je dat niet, maar wil je graag zien hoe de cursus 
gemaakt is, neem dan contact op. Dan krijg je een link naar de cursus 
zonder een mentor. 
Bezoek de online school op: https://dorpskerk-aalsmeer.learnnn.com/ 
of via https://hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk/ 
De komende tijd volgen er meer online cursussen. Leuk om alleen te 
volgen of samen met bijvoorbeeld je groeigroep. Heb je ideeën voor 
onderwerpen, om een cursus van te maken, laat het mij weten. 
Binnenkort volgt de tweede cursus over God en de coronapandemie. 

Meewerken in de kerkdienst 
Uit de enquête, die je kunt vinden bij het aanmelden voor de diensten van 
oktober, komt veel informatie over hoe u sinds maart de kerkdiensten 
ervaart. Zowel online als live in de kerk. Verder lezen we ook diverse 
ideeën ter verbetering. Een daarvan is dat gemeenteleden de Bijbellezing 
doen. Dit hebben een korte periode gedaan. Zowel online als spontaan in 
de kerk. Het is een mooie manier, om zichtbaar samen kerk te zijn. 
Zou jij of u wel eens de lezing willen verzorgen in de kerkdienst, neem dan 
contact met onze voorganger op. 
Ds. Gert de Ruiter | ds.deruiter@hotmail.com | 0637455599 
 
Persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed 
Pastoraat – naar een ander omzien – vinden we belangrijk in de Dorpskerk. 
Team Pastoraat coördineert de pastorale zorg voor jong en oud. Neem 
gerust contact op bij geloofsvragen, levensvragen, ziekte, overlijden, 
maar ook als u gewoon een gesprek wilt. Coördinator Pastoraat: Ds. Gert 
de Ruiter, 06-37455599/ ds.deruiter@hotmail.com. Overige leden Team 
Pastoraat: 
Eppo Kramer 0620980759  Henriette Faas 023-5630465 
Cees van der Ven 0297-328228 Joop Stroes 023-5658584 
Pastoraat Zorgcentrum Aelsmeer: Dik Vollmuller 0297-323465 

https://dorpskerk-aalsmeer.learnnn.com/

