
Zondagsbrief   
26 september 2021  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: René Spaargaren 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep olv Ilona Harting 

 
Orgelspel 
 
Voor de dienst een medley 
Opw 769 Bouw uw koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons. 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 
 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug, Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk Verschijnt 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden zien uw heerschappij 



Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug, Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk Verschijnt 
 
Opw 626 Prachtige God 
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot. 
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. 
‘t is nooit gezien en nooit gehoord, 
door niemand echt beseft; 
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! 
 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 
 
Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt 
en ieder kan Uw machtig werk nu zien. 
De Grootsheid van Uw majesteit 
maakt dat mijn hart weer zingt 
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! 
 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 
 
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, 
U liefde veroverde mij. 
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. 
 



U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, 
U liefde veroverde mij. 
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U. 
 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U 
Prachtige, God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb u lief. 
 
Opw 553 Laat het feest zijn in de huizen 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Halleluja, Halleluja -8x- 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 



Welkom 
Onze Schuilplaats Is God – Mozaïek Worship 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven   
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen   
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 
Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting, is in U voor eeuwig 
 
Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven    
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
Pre-Chorus 
Onze hulp en onze verwachting, is in U voor eeuwig 
 
Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 



Groet 
Lofprijzing 
Psalm 62:1,5,7 (mijn ziel is stil) 
1    
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
5    
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
7    
God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, - 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 
 
Gezang 409:1,2 en 5 (laat ons de Heer lofzingen) 
1    
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
  



2    
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 
5    
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
Gezang 474 (God roept ons broeders tot de daad) 
1    
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
2    
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
  



3    
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
 
Kindermoment “Geen woorden maar daden”  
   (n.a.v gelijkenis Mat. 21:28-32) 
Gebed 
 
Lezing 2 Korintiërs 9. (Bijbel in gewone taal) 
 
Evangelische Liedbundel 213:1,3,4 (ik wil jou van harte dienen) 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Overdenking “Je oogst wat je zaait” 
  



Opwekking 689 
Spreek, O Heer, door uw heilig woord, 
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
En verander ons naar uw evenbeeld. 
 
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
Onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, O Heer en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
Echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
In het heilig vuur van uw zuiverheid. 
 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
Overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
Laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
Onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
Dank en voorbeden voor het nieuwe seizoen 
 
Kerk naar Buiten | Hoe start je een goed gesprek? 
  



Opwekking 732 Wat een wonder dat ik meewerken mag 
Wat een wonder dat ik 
Meewerken mag in uw koninkrijk, 
Dat ik meewerken mag 
En ik U van dienst kan zijn. 
Met eigen handen 
Zal ik werken aan uw recht. 
Ik dank U Heer 
En doe graag wat U mij zegt 
 
Wat een wonder dat ik 
Meewerken mag in uw koninkrijk, 
Dat ik meewerken mag 
En ik U van dienst kan zijn. 
Met eigen handen 
Zal ik werken aan uw recht. 
Ik dank U Heer 
En doe graag wat U mij zegt. 
 
Wij mogen bidden voor wie ziek is, 
Koken voor wie honger heeft, 
Steunen wie de kracht mist, 
Troosten wie gevangen leeft. 
Jezus deed het ons voor: 
De Vader geeft, wij geven door. 
 
Wat een wonder dat ik 
Meewerken mag in uw koninkrijk, 
Dat ik meewerken mag 
En ik U van dienst kan zijn. 
Met eigen handen 
Zal ik werken aan uw recht. 
Ik dank U Heer 
En doe graag wat U mij zegt. 
 
  



Wij mogen zorgen voor wie arm is, 
Kleden wie geen kleren heeft, 
Helpen wie gevlucht is, 
Delen met wie niets meer heeft. 
Jezus deed het ons voor: 
De Vader geeft, wij geven door. 
 
Wat een wonder dat ik 
Meewerken mag in uw koninkrijk, 2x 
Dat ik meewerken mag 
En ik U van dienst kan zijn. 
 
Met eigen handen 
Zal ik werken aan uw recht. 
Ik dank U Heer 
En doe graag wat U mij zegt. 
 
Zegen afgesloten met Lied Hemelhoog 694 (Wij gaan op weg) 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
 
  



Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x) 
 
Orgelspel 
Ontmoeting bij koffie, thee, limonade 
 

 
Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 
 

 
Eerste kennismaking Hemdat in Israël 
Hemdat is een kleine dorpsgemeenschap in het noorden van de 
Jordaanvallei in het Bijbelse Judea en Samaria. Het ligt ten oosten van het 
Bijbelse Sichem (het huidige Nablus) en heel dicht bij de Jordaan. Deze 
dorpsgemeenschap is ontstaan in 1979 en bestaat momenteel uit 50 
gezinnen. De naam Hemdat betekent geliefde. Tijdens onze gemeentereis 
naar Israël in februari 2020 heeft de Dorpskerk Aalsmeer voor het eerst 
kennis gemaakt met deze gemeenschap. 
Als werkgroep Israël hebben we toestemming aan de wijkkerkenraad 
gevraagd om een relatie te mogen opbouwen met Hemdat. We zijn 
dankbaar voor de toestemming die we hebben mogen ontvangen.  
We zullen u in de aankomende periode kennis laten maken met Hemdat en 
gaan informeren over activiteiten die wij zullen ondernemen om deze band 
op te bouwen. 
Hartelijke groet, 
Werkgroep Israël. 


