
Zondagsbrief 

20 maart 2022   
 
Voorganger: Ds Scheele-Goedhart 
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij 
Organist: Hugo van de Meij 
Muziekgroep o.l.v. Ilona Harting 

 
Voor de dienst 
Hemelhoog 181 Hij kwam bij ons, heel gewoon 
1 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en 
kracht. 
 
 
 
 

2 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil 
geschied'. 
3 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel 
schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
4 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

 
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. 

Welkom door ouderling van dienst 
Aanvangslied: Psalm 17:2,3 
2    
Gehoorzaam aan uw heilig woord, 
blijf ik gedurig op uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struik'len voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want gij verhoort, Gij antwoordt mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 

3    
Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 

 
Stil gebed, votum en groet 
Verootmoedigingsgebed 
Gezang 285 vers 1,2,3 
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. 
 
Kindermoment 
Projectlied couplet 1,2,3 
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) 
3 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Jij mag best vragen, jij mag weten: 
Waarom wordt er brood gegeten, 
waarom drinken wij de wijn? 
Waarom is dit feest zo fijn? 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Aansluitend mogen de kinderen naar de nevendienst 



 
Opwekking 763 Ik heb U nodig 
1 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 

-Refrein- 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

2 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 

3 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 

Gebed 
NT lezing Lucas 4:1-13 
Hemelhoog 690 Regeer in mij 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand.  
 
Refrein:  
Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.  
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
NT lezing Filippenzen 2:5-11 
  



Gezang 426:2,3,5 
2    
Als een vogel, die zijn tere 
jongen met de vleugels dekt, 
zo houdt over mij de Here 
zijn beschuttende arm gestrekt. 
Alles wendt Hij mij ten goede, 
Hij is bij mij nacht en dag, 
ja, van voor ik 't licht nog zag, 
ben ik veilig in zijn hoede. 
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. 
 
Verkondiging 
Gezang 442 Jezus, ga ons voor 
1    
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

2    
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 

3    
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 

 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 



4    
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

Voorbede/dank 
(afgesloten met gezamenlijk Onze Vader) 
Collectemoment 
 
Slotlied 
Hemelhoog 445 Ik bouw op U 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht,                  ) 
gerust in uw bescherming.            ) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. ) 
 
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij    ) 
een lied van overwinning.               ) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam.     ) 
 
Ik bouw op U,  
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur                    ) 
zal 'k zegevierend ingaan            ) 2x 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. ) 
 
Zegen   
 



Amen 
Zegen afgesloten met Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere 
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! 

 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Vluchtelingen uit de Oekraïne 
Vanuit de Lijnbaankerk wordt momenteel een prachtig initiatief uitgewerkt 
om hun wijkgebouw, de jongerenruimte en de consistorie om te bouwen tot 
noodopvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne. 
Omdat ze tijdens deze periode alternatieve ruimte zoeken voor hun 
vergaderingen en ook af en toe voor hun jongerenactiviteiten, hebben ze 
onder andere de Dorpskerk benaderd met de vraag of ze af en toe gebruik 
kunnen maken van de zalen in Irene. 
Uiteraard willen we als Dorpskerk heel graag ons steentje bijdragen. Dat 
betekent wel dat alle vergaderingen en samenkomsten in de zogenaamde 
“zalenagenda” van Irene moeten worden bijgehouden zodat we een goed 
beeld hebben van de beschikbaarheid van de diverse zalen. 
Als u de komende tijd een zaal wilt gebruiken, stuur dan even een verzoek 
naar onze agendabeheerder Wolter Moes via de mail 
(wilmaenwolter@ziggo.nl). 
  



Voorjaarsbloemen-workshop voor hulp aan de Oekraïners  
In dit voorjaar willen we weer een digitale bloemenworkshop organiseren. 
Heb je er ook weer zin in? Het wordt vast weer een mooie creatie, waar je 
met plezier aan kunt werken!  
De opbrengst van de workshop bestemmen we altijd voor een goed doel. We 
kunnen dit doen, omdat de inkoop van de bloemen en benodigdheden op de 
veiling gebeurd en ook doordat er veel gesponsord wordt. Veel dank 
daarvoor, want daardoor was vaak de opbrengst van de workshops groot! 
We hopen ook dat deze workshop weer een succes wordt, want de 
opbrengst is bestemd voor de nood in Oekraïne. Door de oorlog zijn veel 
Oekraïners gevlucht en er is veel hulp nodig. Giften zijn ook van harte 
welkom, graag overmaken naar het hieronder genoemde bankreknr van de 
diaconie.    
Genoeg redenen om mee te doen met de workshop. Geef je snel op, door 
het volgende te doen! 

 Aanmelden door te mailen naar diaconiehva@gmail.com  of bellen 
naar Corrie van Honk op telefoonnr 06 21860621 

 De workshop kost € 30,00. Graag na het aanmelden dit bedrag 
overmaken naar het bankreknr van de Diaconie Hervormde 
Gemeente Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. 
bloemenworkshop. 

 Laatste dag om aan te melden is op 3 april. 

 De benodigdheden voor de workshop zijn af te halen op  zaterdag 9 
april a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur in Gebouw Irene. Het instructie-
filmpje wordt gemaild. 

Hartelijk dank namens de diaconie, Margriet van Klinken 
 

SAVE the DATES 
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 


