
Zondagsbrief 

3 april 2022   
 
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Peter van de Velde 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren 

 
Gezang 182:1,6 
1 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 
ELB 119 
Liefde was het, onuitputt'lijk, 
liefd' en goedheid, eind'loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 
  



Opwekking 654 Dank u voor deze nieuwe dag 
Dank U voor deze nieuwe dag 
Die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
Elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
En uw genade keer op keer, 
Iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
Die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
Door uw Heilige Geest. 

 
 
 
 
 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
Is meer dan de vreugde 
Die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
En in de donkere nacht; 
De vreugde van U is mijn kracht, 
De vreugde van U is mijn kracht.

 
Welkom 
Aanvangslied gezang 449 (God enkel licht) 
1    
God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 

2 
Der sterren pracht 
is voor Hem nacht, 
hoe hel zij schitt'ren mogen; 
en wij, bevlekt, 
met schuld bedekt, 
wat zijn wij in zijn ogen? 

3 
Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

4 
Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuld'loos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 

5 
God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 
  



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 1,2,3,4 
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) 

4 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Vier nu het paasfeest als een wonder 
Want wij kunnen niet meer zonder. 
God heeft ons bevrijd voorgoed 
Dat geeft elke dag weer moed. 
Hey, kom je mee? (x4)

 
-              Kinderen gaan naar de nevendienst 
  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lezing Lucas 22:7-8 en 14-20 
Opwekking 737 (u nodigt mij aan tafel) 
1 
U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 

2 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust 
Waar ik U ontmoeten mag 

3 
U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwart 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 

4 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik 
Alles voor U neer 

5 
De beker in uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 

6 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd 
En wordt gezien 

7 
U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
 
 

8 
U toont mij uw genade 
Die werkzaam is in mij 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij! 
Door de kracht van uw genade 
Ben ik vrij!

 



Verkondiging “Met Jezus aan tafel” 
Lied Hemelhoog 523 (Ik geloof in God de Vader) 
1.  
Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
heel de schepping zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 

2.  
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 

3.  
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

4.  
Ik geloof ook in de Geest, 
Adem van God uitgegaan. 
Hij vertroost en Hij versterkt ons, 
waar wij in het leven staan. 
Door de Geest zijn wij verbonden 
met de Heer en met elkaar. 
Door zijn leiding gaan wij verder, 
maakt Hij zijn beloften waar. 

  
Getuigenis 
Luisterlied: Toekomst vol van hoop 
 
Voor- en dankbeden 
Collectemoment 
  
Opwekking 844 (De God van Abram) 
De God van Abraham, Isaac en Jacob 
De God die eeuwig leeft en heersen zal 
Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons 
Hij is voor ons onze God is voor ons 
 
Ontvang de zegen van de Vader 
Ontvang het leven dat Hij geeft 
Ga in de kracht van Zijn genade 
Ga met de vrede van Zijn Geest 
 



Zegen afgesloten met Hemelhoog 216:2,3 
1 
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. 

2 
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!

 

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 
 
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  
 
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 

 Iedereen kan meedoen, ook mensen van buiten de gemeente. 

 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 en 12.00 uur in Gebouw Irene. ( zorg zelf voor 
een rechte pot met een doorsnede van ongeveer 12 cm en de hoogte 
van ongeveer 12 cm) 

 Het instructiefilmpje wordt gemaild. 

 Giften zijn van harte welkom!  
 
Dames vrouwenraad 
Na een lange  "stilte-periode" willen wij op maandag 4 april weer een 
vergadering houden om 20.00 uur in gebouw Irene.  De invulling gaat 
grotendeels over  Pasen. Jullie krijgen dan de attentie mee voor onze 
mensen, zodat een ieder kan polsen wie naar onze Paasmiddag komen. Fijn 
ook, om elkaar weer te ontmoeten. Wel kunnen we alvast verklappen , dat 
Tineke van Dam ons op de Paasmiddag zal begeleiden. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee. Ook zijn we heel blij met Margreet Bokhorst. 



Zij gaat voor de vrouwenraad de financiën bijhouden. Marijke heeft het aan 
Margreet over gedragen, dus het gaat goed komen. 
Marijke willen we bedanken voor haar inzet en het allerbeste wensen, samen 
met Maarten. 
De vrouwenraad verwelkomt u graag allemaal. Tot dan, Rina 
 
Paasmiddag Senioren 
D.V. donderdag 14 april houden wij onze Paasmiddag om 14.30 uur in 
gebouw "Irene". 
We mogen elkaar weer ontmoeten en daarom  willen we ook  met elkaar het 
lijden en sterven van onze Here Jezus gedenken. 
Maar ook zijn opstanding, opdat een ieder die in Hem gelooft een eeuwig 
leven mag ontvangen. 
Zo groot is Gods Liefde. We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze 
middag. 
Iedereen is welkom. Hartelijke groet,namens de vrouwenraad Rina. 
 
 

 

Noteer vast in uw agenda 
Zaterdag 9 april 

Start Escaperoom 

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 


