
Zondagsbrief  Israëlzondag 
3 oktober 2021  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Peter van de Velde 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep olv René Spaargaren 

 
Orgelspel 
Psalm 100 1, 2 en 4 
1    
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
2    
Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 
4    
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Opwekking 669 Adonai 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons Uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 

Kom in Uw wijsheid en macht, 
vol van Uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon Uw heerlijkheid 

 
En ieder zal U zien 
Die komt in majesteit. 
 
  



-Refrein- 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai. 
 
Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 

 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 

 
-Refrein- 
 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Welkom 
Aanvangslied opwekking 221:1,2 (Prijs de Heer met blijde galmen) 
Prijst de Heer met blijde galmen, 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'K Zal zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn lof. 
'K Zal zolang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! 2x 
 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door de nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft, 
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
Vestigt op de Heer zijn God. 2x 

Bemoediging  
Aanvangslied opwekking 221:3 
't Is de Heer, wiens alvermogen, 
'T groot heelal heeft voortgebracht. 
Die, genadig, uit de hoge, 
Ziet, wie op zijn bijstand wacht, 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 2x 



Groet 
Aanvangslied opwekking 221:4,5 
't Is de Heer, wiens mededogen, 
Blinden schenkt het lief'lijk licht. 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht. 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint Hem, die rechtvaardig leeft.2x 
 

't Is de Heer van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren, 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zingt uw God ter eer, 
Prijst zijn grootheid, looft de Heer!2x 

Gedachtenismoment Margaretha Bos-Bouwmeester 
Lied Gezang 257 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Gebed 
Lied opwekking 368 
Refrein: 
Hoor, o Israël       ) 
de Heer, uw God       )2x 
is één God.           ) 
Halleluja!             ) 
 
En heb de Heer, uw God dan lief 
met heel uw ziel, met heel uw kracht. 
En geef Hem vreugde en verheug u 
met uw hele hart. 
 
Refrein: 
Hoor, o Israël        ) 
de Heer, uw God       )2x 
is één God.           ) 
Halleluja!             ) 
 



En heb de Heer, uw God dan lief 
met heel uw ziel, met heel uw kracht. 
En geef Hem vreugde en verheug u 
met uw hele hart. 
 
Er is geen and're Redder, 
geen and're Zaligmaker. 
O God van alle tijden. 
Wij willen steeds uw naam 
belijden. 

Refrein: 
Hoor, o Israël        ) 
de Heer, uw God       )2x 
is één God.           ) 
Halleluja!             ) 

 
Kindermoment (Mezoeza) 
 
Lezing Genesis 32:4-33 (misschien kort ik het nog in) 
 
Overdenking “Onopgeefbaar verbonden” 
Medley: 
Opwekking 388 
De woestijn zal bloeien als een roos 
en de steppe zal jubelen en juichen, 
want het levend water van Gods Geest 
maakt dorstig land tot waterbronnen. 
De woestijn zal bloeien als een roos 
en de steppe zal jubelen en juichen, 
want het levend water van Gods Geest 
maakt dorstig land tot waterbronnen. 
 
Refrein: 
Sta op, Sion en juich, 
want de Here heeft u verlost; 
want de lamme zal springen als een hert 
en de stomme zal jubelen en juichen. 
Sta op, Sion en juich, 
want de Here heeft u verlost; 
want de lamme zal springen als een hert 
en de stomme zal jubelen en juichen. 
 
  



Opwekking 408 
Israël, verheug u in uw Maker, 
kinderen van Sion juich nu met uw Koning; 
Israël, de Heer is uw bewaker, 
Hij is als de muren van een sterke woning. 
 
Refrein: Halleluja! 4x 
 
Israël, verheug u in de Here, 
Hij heeft uw land met liefde overgoten; 
Israël, u zult met Hem regeren, 
dat is de luister van zijn gunstgenoten. 
 
Refrein: Halleluja! 4x 
 
Opwekking 409 
Refrein: 
Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 
ik dans, want alles zingt in mij. 
Hij maakte mij zo stralend als de zon 
door zijn rechtvaardigheid. 
 
Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 
heel mijn hart jubelt voor de Heer. 
 
Ik was arm maar Hij bracht rijkdom, 
ruilde schande om voor eer, 
kleedde mij in licht en luister, 
glorie breng ik aan de Heer! 
 
Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 
heel mijn hart jubelt voor de Heer. 
 
(V) 
Als een bruid die straalt van blijdschap 
klopt ons hart van vreugde voor het feest. 
(M) 
Zoals priesters vol genade 
die vervuld zijn met zijn Geest. 



Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 
heel mijn hart jubelt voor de Heer. 
Heel mijn hart jubelt voor de Heer, 
heel mijn hart jubelt voor de Heer. Hoi 
 
Werkgroep Israël 
 
Gebeden 
 
Lied gezang 459:1,2 JdH 477:2,3 Gezang 459:6 
1    
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
2    
Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
2  
Stralend wenken ons door ’t duister 
glansen van ’t beloofde land. 
Angsten wijken voor dien luister, 
en Gij grijpt de broederhand. 
3  
God is zelf vooraan geschreden, 
Hij verlicht, verlost zijn volk, 
baant het pad, dat wij betreden, 
en verjaagt de donk’re wolk. 
6    
Een van hart en een van zinnen, 
een in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
een in tijd en eeuwigheid. 
 
  



Zegen afgesloten met Shalom Chaverim (HH 272) 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, 
sjaloom, sjaloom. 
 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 
 

 
Serie van drie studieavonden 
Op maandag 4, 11 en 18 oktober zal Ds. Kees van Velzen een aantal 
studieavonden verzorgen in gebouw Irene. 
Onderwerp van deze lezingen zal zijn: De betekenis van de uittocht uit Egypte, 
toen en nu. 
Het beloven een aantal zeer interessante avonden te worden. 
Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking tussen Christenen voor 
Israël en Stichting B.E.G.R.A. 
Iedereen is welkom. U kunt zich aanmelden via de website van Christen voor 
Israël: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/ 
Aanvang 20:00 uur. 
 
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. 
 
Workshop Armbanden maken 9 oktober 
Op zaterdag 9 oktober organiseren we een 
workshop armbanden maken. Onder leiding van 
Nicky's beads gaan we onze eigen sieraad of 
armband maken. Alles is aanwezig om jou idee van 
de mooiste armband te maken. Gezellig samen 
met een vriend, vriendin of familielid. We 
beginnen om 14.00 uur en de workshop vind plaats 
in de Ichtusshop. Voor koffie thee en wat lekkers 
erbij is gezorgd. 
Je kunt je opgeven bij Erica Piet, 
info@ichtusshop.nl. De kosten zijn 15,- p.p. 
 
Kerk naar buiten in de praktijk – kom in actie! DORP HELPT! 
Wat vindt u leuk om te doen? Of wat gaat u makkelijk af? En kan ik iemand 
anders daar ook een plezier mee doen! 
Denk hierbij aan: 
koken voor een gezin, schoonmaken, computerhulp, tuinieren, boodschappen, 
samen koffie drinken, wandelen met de hond, huiswerk begeleiding, grasmaaien, 
wassen en strijken, de belastingaangifte, schilderen, gezelligheid, ramen lappen, 
een bloemetje, stukje varen, reparaties, auto wassen, rondje fietsen, etc, etc. 
Er zijn nog veel meer dingen te bedenken waar u iemand bij zou kunnen helpen. 
Een laagdrempelige manier van contact hebben met mensen binnen, maar 
vooral ook buiten de kerk; mensen die wel zeggen dat ze niet op hulp zitten te 
wachten, maar het wel goed kunnen gebruiken. 
U doet wat u altijd al leuk vindt om te doen en de ander wordt er mee geholpen! 
Prachtig toch! 
Via de website www.dorphelpt.nl (ook te bereiken via de website 
hervormdaalsmeer.nl) kunt u zich opgeven als helper. U vult daar uw gegevens in 
en waar u bij kunt helpen. Het liefst ook met een foto van uzelf. Ook kunt u 
aangeven hoe vaak u wilt helpen. 
Daarna plaatsen wij het op de pagina waar anderen uw hulpaanbod kunnen zien 
en reageren. 
Mocht u vragen hebben. Bel of mail. 
René Spaargaren – 0630816420 – rene.kerkenraadaalsmeer.nl 


