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Orgelspel 
Gezang 479: 1, 3 en 4 
1    
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3    
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4    
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Welkom en Mededelingen 
Psalm 66: 1, 3 en 7 
1   Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
3    
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wank'len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
7    
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Bemoediging en groet 
Inleiding op de dienst 
  



Opwekking 427 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
 
 
 

Refrein: 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 

Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
 
Opwekking 640 
Ik hef mijn ogen op naar de 
bergen 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer 
Die mij bij zal staan 
 
Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 

 
 
 
 
Wat kan mij gebeuren 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
 
Mijn Hulp is van U, Heer

 
 
Gebed 
Kindermoment door Nees 
  



Luisterlied: Opwekking 830 met spoken word uit psalm 91 
Hoe we ook zwerven 
Zoekend en vragend 
In onze twijfel 
Laat U niet los 
 

In onze angst en pijn 
Waar we ook bang voor zijn 
In onze onrust 
Houd U ons vast 

Heer, ik geloof 
Maar help mijn ongeloof 
 
In elke vraag 
Blijft U de Heer 
Als oorlog woedt 
God U regeert 

En ik geloof 
Één ding staat altijd vast 
U bent trouw Heer 
U bent trouw Heer 

 
In al onze chaos 
Blijft U dezelfde 
U bent betrouwbaar 
Wat ook gebeurt 
 

Al onze angst en pijn 
Waar we ook bang voor zijn 
Ook als de storm komt 
Bent U erbij 

Refrein 2x: 
In elke vraag 
Blijft U de Heer 
Als oorlog woedt 
God U regeert 
En ik geloof 
Één ding staat altijd vast 
U bent trouw Heer 
U bent trouw Heer 
 

Brug 
Heer, ik geloof 
Maar help mijn ongeloof 
Heer, ik geloof 
Laat mij Uw waarheid zien 

4x 
U bent trouw Heer 
U bent trouw Heer 
U bent trouw Heer 
Tot aan het eind 
 
  



Psalm 91 
U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig. 
U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U. 
Onder Uw vleugels vind ik bescherming. 
Uw trouw is mijn schild. 
Ik hoef niet te vrezen. 
Want U bent mijn God. 
 
2x 
U bent trouw Heer 
U bent trouw Heer 
U bent trouw Heer 
Tot aan het eind 
 
Schriftlezing Job 19: 23 - 27, Job 13: 13-16 en  2 Timotheus 4: 1 - 8 
Overdenking 
Gezang 426: 1, 3 en 5 
1    
Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

3    
In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

5    
Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 



Gebeden 
Collecte 
 
Opwekking 366 Kroon Hem met gouden kroon 
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Zegen 
 

  



 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Statiegeldactie 
Binnenkort is het weer mogelijk om jouw statiegeld bij de Albert Heijn aan 
het Praamplein te doneren. Dit geld komt ten goede aan de restauratie van 
de historische kerkvloer in de Dorpskerk. We hopen dat jij je lege 
flessen/kratten nog even wilt bewaren totdat de actie gehouden wordt, in 
maart 2022. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Collecteren tijdens de dienst 
Gelukkig kunnen we sinds de laatste lockdown van december/januari alweer 
een paar weken samenkomen in de Dorpskerk en zullen de laatste 
Coronamaatregelen vanaf zondag 27 februari helemaal komen te vervallen 
en lijken we grotendeels weer terug te kunnen naar het "oude normaal". 
Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat betekent wel dat de 
verschillende roosters weer gevuld moeten worden. 
In de laatste mail van Gert werd al gemeld dat het koffieteam vrijwilligers 
zoekt, maar dat geldt ook zeker voor het collecteteam. Voor het mooie 
zoeken ze daar nog zo'n zes gemeenteleden om het team te komen 
versterken. Op deze manier hoeven niet iedere week dezelfde paar mensen 
de collecte te verzorgen. 
Zolang deze zes mensen nog niet zijn gevonden, willen we eigenlijk nog 
even wachten met het "collecteren met de zak" door de banken en zullen we 
tijdens de dienst alleen gebruik maken van de QR code op het scherm en op 
de liturgie. 
Uiteraard zullen bij de uitgang wel de collectezakken staan om alsnog uw 
geld of collectebonnen in te kunnen doen. 
We hopen natuurlijk dat er snel een paar enthousiastelingen zich zullen 
aanmelden bij ofwel Bas Buijs (b.buijs@solcon.nl) of één van de 



kerkrentmeesters of leden van de Diaconie. Het is een kleine moeite om je 
een paar minuten tijdens de dienst in te zetten, maar je maakt er een hoop 
mensen blij mee die de QR code nog even een stap te ver vinden en liever op 
de "ouderwetse" manier hun gave willen geven. 
Een ander punt van aandacht is dat het afstorten van contant (collecte)geld 
bij de bank steeds lastiger wordt. Er verdwijnen namelijk steeds meer 
bankkantoren in en rond Aalsmeer en voor het afstorten van kleingeld moet 
je inmiddels een kleine wereldreis maken. Dat is ook één van de redenen dat 
we nu ook de QR code aanbieden tijdens de dienst. Maar ook de collectebon 
is en blijft natuurlijk ook een prima alternatief voor contant geld. 
Collectebonnen kunt u eenvoudig bestellen via de website 
(https://hervormdaalsmeer.nl/leden/collectebonnen) of via de 
bestelformulieren die in de kast liggen bij de uit/ingang van de kerk. 
Hartelijke groet en tot zondag, namens de Kerkrentmeesters en de Diaconie 
 

 
Ichtusshop weer geopend na de 
zondagmorgen dienst 
Vanaf nu is de Ichtusshop weer geopend 
na de zondagmorgen dienst. Kom gerust 
even langs bij ons, wellicht ben je al een 
tijdje niet meer geweest door de corona 
maatregelen. Misschien heb je de 
verbouwde Ichtusshop nog niet gezien 
kom dan zeker even langs. Tot Zondag! 

 
Vrijwilligers gevraagd voor de zondag in de Ichtusshop 
Vind je het leuk om in de Ichtusshop te helpen na de kerkdienst op 
zondagmorgen, wij zij blij als je erbij komt! Kom even langs in de Ichtusshop, 
bellen of mailen kan ook. vrijwilligersichtusshop@gmail.com, 0651501749, 
menno. 


