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Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Edwin Koster 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren 

 
10 voor 10 moment 
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

 
opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord 
stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (4x) 



Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (4x) 

 
 
 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
(4x) 

 
Johannes de Heer 150 
1 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer 
juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 
 

2 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't , die ons schraagt.

3 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en ter neêr gedrukt door zorg. 
Dierb're Heiland, onze Toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg! 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Welkom 
  



Aanvangslied Johannes de Heer 972  
1 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht. 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de 
wacht. 
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, 
Zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe 
dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 
2 
Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar uit deernis met mijn lot 
treedt Hij voor mij in bij God. 

3 
Trots de wereld en haar laster, 
trots de hel en haar geweld, 
steun ik op Gods liefde vaster, 
Die mij in de ruimte stelt. 
Niets dat mij van Hem kan scheiden, 
'k zal, wat ramp mij moog' verbeiden, 
door Zijn kracht, zelfs in de pijn, 
meer dan overwinnaar zijn. 
 
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 
Opwekking 818 (op die dag) 
Eenmaal maakt U alles weer 
nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, 
Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 

 
  



Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, 
Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw 
pracht, 
op die dag. 

 
(Refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Lezing Deuteronomium 8 
Verkondiging “Blijf dicht bij God” 
Lied Hemelhoog 702 (Grijp toch de kansen) 
1 
Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 
KOOR: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 
  



2 
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen; 
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart! 
3 
Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'. 
En eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard. 
 
Voor- en dankbeden 
 
Collectemoment 
Lied opwekking 764 (De zegenkroon) 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 
 

Waar Uw grootheid wordt 
bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 
 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 

 



Zegen afgesloten met Johannes de Heer 149 (Groot is uw trouw) 
1 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu. 
 
KOOR: 
Groot is Uw trouw, o Heer; 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt, 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid. 

 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 

 
  



Leiding voor oppas- en kindernevendienst gezocht! 
In de Dorpskerk zijn we gezegend met een grote groep kinderen. Deze 
kinderen willen we graag al op jonge leeftijd het geloof meegeven. Helaas 
zijn er in de afgelopen 2 jaar van corona diverse mensen gestopt als leiding. 
Daardoor hebben we op dit moment, zowel bij de oppasdienst (0-4 jaar) als 
de kindernevendienst (4-12 jaar) echt extra handen nodig om het jeugdwerk 
goed te laten verlopen. Vanaf 14 jaar kan je ons al helpen, maar ook  als 65 
plusser kunt u veel voor ons betekenen. Zou jij het leuk vinden om ons te 
helpen op welke manier (bijbelverhaal vertellen, helpen knutselen, limonade 
schenken etc) dan ook? Vindt u/jij het belangrijk dat de basis van het geloof 
al op jonge leeftijd wordt bijgebracht en wilt u/jij daar graag een steentje aan 
bijdragen? Neem dan contact op met Maaike Heil, jeugdouderling Aalsmeer 
Dorp jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com 
 
Mannenontbijt 
Zaterdag 19 maart heeft voor het eerst in 2,5 jaar weer een mannenontbijt 
plaatsgevonden, ruim 25 mannen hadden zich hiervoor aangemeld. 
Ds. Menno Zandbergen was onze gastspreker en hij nam ons mee naar het 
verhaal van Jozef en de farao uit Genesis 40, over de droom van de schenker 
en de bakker. Na een stukje bijbellezing en introductie kregen we een aantal 
vragen voorgelegd, dit ging over je positie op de ladder, een soort kijkje in de 
spiegel. Ben jij een Jozef of meer een farao? We kregen ook een stukje 
huiswerk mee. Het was een fijne en leerzame morgen. 
Na aftrek van kosten bleef er € 140,00 over, deze is inmiddels overgemaakt 
naar EO Metterdaad, t.b.v. hulp Oekraïne. Voor Bernard Sparnaaij (een echte 
Jozef) was dit zijn laatste keer als lid van het mannenontbijtteam, na ruim 16 
jaar geeft hij het stokje door, (we zoeken trouwens nog vernieuwing in het 
team, iets voor jou?). 
Bernard hartelijk bedankt voor al je hulp, inspiratie en toewijding. 
Vriendelijke groet  
Het mannenontbijtteam  
 
Voorjaarsbloemen-workshop voor hulp aan de Oekraïners  
Heb je al zin om creatief bezig te zijn met bloemen? Het te maken bloemstuk 
staat op www.hervormdaalsmeer.nl. Je wordt vast enthousiast! Het lijkt 
misschien best moeilijk, maar Peter van de Velde vertelt en toont in het 
filmpje stap voor stap hoe je het kunt maken. Iedereen kan het! Leuk, en heel 
gezellig om met vriendinnen of familie deze workshop te doen. En … 



Kadotip? Geef een workshop! 
Allemaal goede ideeën, maar het belangrijkste van de workshop is de 
financiële opbrengst. De diaconie wil de lokale hulp in Aalsmeer voor 
gevluchte mensen uit Oekraïne steunen. Op allerlei plaatsen worden deze 
mensen, ook in Aalsmeer, ondergebracht. De hulp is erg uiteenlopend, maar 
jouw bijdrage komt waar het nodig is! 
Genoeg redenen om mee te doen. Geef je snel op. 
▪ Aanmelden door te mailen naar diaconiehva@gmail.com of bellen naar 
Corrie van Honk op          telnr 06 21860621 
▪ De workshop kost € 30,00. Graag overmaken naar het bankreknr van de 
Diaconie Hervormde Gemeente NL 95 RABO 0300 1205 16 
▪ 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 12.00 uur in Gebouw Irene. Het instructiefilmpje wordt 
gemaild. 
▪ Giften zijn van harte welkom!  
 
Paasontbijt 
Op zondag 17 april a.s. wordt er voor het eerst sinds enkele jaren weer een 
paasontbijt georganiseerd, alle seinen staan op groen dus we mogen weer. 
Wij zijn hier op de achtergrond al mee bezig, binnenkort volgt verdere 
informatie, dus reserveer deze datum alvast in je/uw agenda. 
Met vriendelijke groet  
Paasontbijtcommissie  
 
Tussenstand Kerkbalans 2022 
Inmiddels heeft ruim 50% van de gemeenteleden zijn of haar 
Kerkbalansformulier ingevuld en ingeleverd, waarvoor dank!  
De teller qua toezeggingen staat voorlopig op circa € 146.000. Een mooi 
bedrag en namens beide wijkkerkenraden willen we een ieder bedanken voor 
deze toezeggingen.  
Helaas heeft toch nog zo’n 50% niet gereageerd en komen we nog zo'n € 
15.000 tekort om het bedrag van de begroting te halen.  
Zoals u allemaal in de begeleidende folder heeft kunnen lezen is uw 
toezegging niet alleen nodig voor het onderhoud aan de beide kerken en 
wijkgebouwen, maar ook om de beide fulltime predikanten te kunnen blijven 
betalen, het jeugdwerk te bekostigen, om toerusting te geven of projecten 
van Aalsmeer Over Hoop te kunnen ondersteunen. Oftewel de actie 



Kerkbalans is niet alleen maar bedoeld voor materiele zaken, maar op 
geestelijk vlak minstens zo belangrijk. De actie heet niet voor niks 
KerkBALANS.  
Langs deze weg willen we daarom een ieder oproepen die de Kerkbalans nog 
niet heeft ingevuld of heeft ingeleverd, om dit alsnog te doen. Het 
antwoordformulier wordt ook dit jaar (ivm Corona) niet bij u opgehaald. U 
heeft hiervoor een antwoordenvelop ontvangen welke u even moet opsturen 
of kunt afgeven bij één van de kerkrentmeesters. 
U kunt het antwoordformulier ook heel makkelijk via de website van de kerk 
invullen en versturen (www.hervormdaalsmeer.nl/leden/kerkbalans). 
Mocht u om welke reden dan ook uw Kerkbalans niet meer hebben, spreek 
dan gerust even één van uw Kerkrentmeesters aan. We hebben nog een 
aantal exemplaren liggen en we kunnen altijd een digitale versie naar u 
mailen. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Ezra Overbeek (ezra.dorpskerk@gmail.com) 
 
 
 
 

Noteer vast in uw agenda 
Zaterdag 2 april 

Gemeentedag 

Goede Vrijdag 15 april 

Avondmaalsdienst 

Stille Zaterdag 16 april 

Half uurs dienst 

Zondag 17 april 

Paasfeest met Paasontbijt 
 

Voor meer info kijk op de website of in het kerkblad 


