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Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij. 
Vers 1 
Wat een geschenk is Jezus mijn verlosser? 
Het is gena. Wat God uit liefde gaf! 
Hij is mijn vreugd, gerechtigheid en vrijheid 
Vrede en hoop en liefde eindeloos 
 
Refrein 1 
Jezus, mijn Heer, U bent mij hoop en anker 
En houdt mij heel stevig aan U vast. 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
 
Vers 2 
De nacht is zwart, maar ik ben niet verlaten 
Sta niet alleen, want Hij is aan mijn zij 
Ja Als ik zwak ben is Hij oppermachtig 
Want in mijn nood wordt dan Zijn kracht getoond 
 
Refrein 2 
Hij tilt mij op en draagt mij in zijn armen 
onder zijn vleugels ben ik nu beschermt. 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
 
Vers 3 
De dag breekt aan, ontvangen uit Zijn handen 
Een nieuwe kans te doen wat Jezus deed 
Ik mag Zijn voorbeeld steeds maar weer gaan volgen 
Bid om zijn kracht en wijsheid elke keer 



Refrein 3 
Want in Zijn naam, ontvang ik eerste zegen 
Daardoor kan ik tot een zegen zijn 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
 
Vers 4 
Ik mag uitzien naar de komst van Jezus 
Verlang ernaar steeds dicht bij Hem te zijn 
En tot die dag geeft Hij mij het vertrouwen 
Mij vast te houden in Zijn sterke hand 
 
Refrein 4 (2X) 
Ik hou mij vast, aan dat wat Hij beloofd heeft 
Hij zei: zie ik  maak de dingen nieuw 
Met mijn hart zing ik nu: Prijs Uw Naam! Ik hou van U. 
Niet meer ik: Jezus leeft in mij. 
 
Welkom 
Aanvangslied psalm 25:1,2,7 
1    
Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

2    
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

7    
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond, 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 



Moment van stilte 
Bemoediging en Groet 
Verootmoedigingsgebed 
Lied Gezang 285:1,2,3 (Geef vrede heer geef vrede) 
1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 

2    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

3    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn.  
 
Paasproject (geleid door de nevendienst) 
-              Kinderen komen naar de kijktafel en krijgen daar uitleg 
-              Kind leest tekst van de zondag 
-              Plaatsen project voorwerp 
-              Projectlied couplet 1,2 
1 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 

2 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 

-              Kinderen gaan naar de nevendienst 



Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lied gezang 172 (een mens te zijn op aarde) 
1    
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 

2    
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

3    
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

4    
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan.

 
Lezing Exodus 13:3-10 
Verkondiging “de kracht van herinneren” 
Lied opwekking 260 (het is volbracht) 
Het is volbracht, komt laat ons binnengaan. 
De weg is open en de wet vervuld. 
Hij heeft betaald en met zijn eigen bloed 
heeft Hij ons vrijgekocht van elke schuld. 
 
Refrein: 
Het is volbracht, halleluja. 
Uw liefde kwam met zoveel kracht 
dat ik aan U alleen 
door heel mijn leven heen 
de dank wil brengen 
dat het is volbracht. 
 
  



Het is volbracht, en zie de satan vlucht, 
zwicht voor de overmacht van onze Heer. 
Het is volmaakt, het offer dat Hij bracht. 
In Christus is er nu geen aanklacht meer. 
 
Het is volbracht, en in zijn lijdensweg 
nam Hij de ziekten in zijn lichaam aan. 
En door zijn pijn en zijn gebrokenheid 
brengt Hij ons vrede en genezing aan. 
 
Het is volbracht, het Lam van God alleen 
is tot in eeuwigheid ons loflied waard. 
In Jezus' naam, bekleed met zijn gezag 
zal zijn gemeente heersen hier op aard'. 
  
Voor- en dankbeden 
Collectemoment 
 
Lied opwekking 798 (houd vol) 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 



Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Zegen afgesloten met NLB 416 (ga met god) 
1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 

 
Gastgezinnen gezocht! 
Een stroom Oekraïense vluchtelingen 
komt naar de omliggende landen. Ook in 
Nederland zullen er vluchtelingen komen 

en voor hen zal een huis gevonden moeten worden. Veel mensen hebben al 
aan gegeven dat zij hun huis voor hen beschikbaar willen stellen. Geweldig!  
  
Los van het bovenstaande heeft Aalsmeer over Hoop, samen met mensen 



uit Nieuw Vennep het verlangen om in navolging van de Rustplek Nederland 
ook in onze regio een netwerk van gastgezinnen op te gaan zetten. Het gaat 
hierbij om het openstellen van je eigen huis voor mensen  - vanaf de 
tienerleeftijd  - die in een kwetsbare periode van hun leven zitten. En dat 
voor de duur van maximaal 6 maanden.  Er is professionele begeleiding, 
zodat er door de persoon, die tijdelijk bij het gastgezin verblijft, 
vervolgstappen gezet  worden. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet 
om mensen, die met ernstige psychiatrische klachten kampen, verslaafd zijn, 
een schuldprobleem hebben of nog een straf open hebben staan. In 
verschillende kerken in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Bollenstreek wordt 
er in deze weken een promotiefilmpje gedraaid en is er een flyer met meer 
informatie. Het is best spannend om iemand in huis te nemen: Hoe is de 
kennismaking? Hoe is de begeleiding? Wordt er een vergoeding gevraagd? 
Kortom nog veel vragen en daarom is er op 23 maart in Aalsmeer, in de 
Oosterkerk om 19.30 uur  een infoavond.  Om  het netwerk van gastgezinnen 
op te zetten zijn er niet alleen gastgezinnen nodig maar ook mensen die 
gesprekken willen voeren of administratieve taken willen doen. Wilt u nu al 
meer weten, dan kunt u bellen met Bernard Sparnaaij op 06-10149136 of met 
Marjo van Leeuwen op 06-30640861. We hopen  dat er een netwerk van 
gastgezinnen opgezet kan worden zodat kwetsbare mensen een huis vinden 
waar ze welkom zijn en tot rust kunnen komen. 
 

SAVE the DATES 
Zaterdag 19 maart 

Mannenontbijt 
Woensdag 23 maart 

Passieronde 
Zaterdag 2 april 

Gemeentedag 

Zondag 17 april 

Paasfeest met Paasontbijt 
 

Voor meer info kijk op de website of in het kerkblad  



 


