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10 voor 10 moment 
Bereidt de weg van de Heer (opw 293) 
Bereidt de weg van de Heer, 
effent de baan in Jezus' naam. 
Hij zal de poorten van uw hart binnengaan. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 
Refrein: 
Wij zullen heel de aarde vullen met lof. 
Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 
Wij willen Hem alleen, 
geen ander als Heer. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 
En Jezus komt weer terug, 
wij zullen Hem zien in al zijn pracht, 
vol glorie en macht, 
maar wij ervaren nu reeds zijn koningschap. 
Hosanna, wij dienen de Heer. 
 
Refrein: 
 
Zijn rijk breekt krachtig baan. 
De schepping wordt vrij 
onder zijn heerschappij. 
Eens buigt zich elke knie 
en juicht elke tong: 
Hosanna, want Jezus is Heer. 
 
  



Heer god u loven wij opw 7 
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Ze-ebaoth. 
Hemel en aarde                ) 
zijn van uw grootheid vol.    )2x 
Halleluja. (4x) Amen. 
  
Welkom 
 
Aanvangslied psalm 100 (melodie daar juicht een toon) 
1 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
2 
Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 
3 
Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
4 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 



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 19:29-48 
 
Verkondiging “Zwijgen is geen optie!” 
 
Blok liederen (orgel/combo om te juichen voor Jezus/God) 
Medley: juicht want Jezus is heer/hij is verheerlijkt 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
(Tegenstem dames:) 
Wij juichen, tot eer 
van onze God, die ons liefheeft. 
Wij juichen, tot eer van onze God. 
  



Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
 

Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 

Opwekking 685 hosanna  
Met ons lied, Heer, 
Roept ons hart uit naar U, naar U alleen, 
Vol verwachting, vol verlangen naar U. 
U maakt ons één. 
 
Als wij u zien, Heer, 
Geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
In uw huis binnengaan. 
 
Hosanna, hosanna. 
U bent de God van redding. 
U zij de eer, aanbidding. 
Hosanna, hosanna. 
Kom met uw Geest, vernieuw ons. 
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 
Met ons lied, Heer, 
 
Keert ons hart zich naar U, naar U alleen. 
U maakt harten die gebroken zijn heel. 
U maakt ze één. 
 
Als wij u zien, Heer, 
Geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
In uw huis binnengaan. 
 
Hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna. 
 



Psalm 150 
1 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
2 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen.  
 
Voor- en dankbeden 
Collectemoment (kort pianospel) 
 
Zegen afgesloten met opwekking 354 (glorie aan God)
Glorie aan God.  (4x) 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
  



Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God. (4x) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het 
Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!

 
Glorie aan God. (4x)

 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Paasontbijt 
Op zondagmorgen 17 april a.s. staat er voorafgaand aan de dienst een heerlijk 
Paasontbijt voor iedereen klaar, het ontbijt start vanaf 8:30 uur en u/jij bent welkom 
in wijkgebouw Irene. 
Wij willen iedereen vragen zich (tijdig) aan te melden, zodat we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen, en we niet voor verrassingen komen te staan. Aan het 
Paasontbijt zijn wat kosten verbonden, we gaan uit van ongeveer € 8,00 per 
persoon, dit geldt niet voor kinderen onder de 10 jaar. 
Iedereen is welkom deze morgen, de kosten mogen voor niemand een belemmering 



zijn, die dragen we als gemeente, samen met elkaar. 
Aanmeldingsformulieren worden zondag na afloop van kerkdienst bij uitgang 
uitgedeeld, of stuur een e-mail naar aalsmeerpaasontbijt@gmail.com maar een 
telefoontje of een appje sturen naar 06 22461212 kan natuurlijk ook. 
Kijk ook eens op de website www.hervormdaalsmeer.nl 
Aanmelden kan tot woensdag 13 april a.s. dit in verband met inkopen. 
Wij hebben er zin in en hopen op flink wat aanmeldingen, U/jij komt toch 
ook.Vriendelijke groet namens de Paasontbijtcommissie 
 
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. 
 
Vloerperikelen 
Enige tijd geleden hebben we u als Kerkrentmeesters geïnformeerd dat we met de 
kerkvloer aan de slag gaan om te onderzoeken wat de huidige staat van de vloer is, 
en wat er aan mogelijkheden zijn om hierin een verbetering te gaan realiseren. 
We zijn hiermee nog aan de slag om te zien wat hierin de mogelijkheden kunnen 
gaan worden. Verschillende opties zijn al bekeken en ook het financiële plaatje 
wordt hierin niet uit het oog verloren. 
Zodra er hierin een duidelijk plan van aanpak is opgesteld laten we dit uiteraard aan 
u weten. 
Inmiddels is er een tweede vloer onder de aandacht gekomen om te worden 
gerenoveerd, en wel in gebouw Irene. 
De vloeren van de toiletruimten willen we gaan aanpakken om met name de 
gebruikerslucht die er nu soms in de ruimten hangt te kunnen gaan terugdringen en 
om het schoonmaken te kunnen verbeteren. 
Dit zal de hygiëne verbeteren en een frisse toiletruimte gaan opleveren. We willen 
dit gaan realiseren door een kunststof laag over de bestaande vloer te gaan laten 
aanbrengen. 
Dit is een type vloer die geheel aaneengesloten is en zonder voegen waarin zich vuil 
kan gaan vastzetten. De aanvragen bij diverse bedrijven om hier een offerte te 
maken zijn al gedaan. Zodra hierin meer duidelijkheid is hoort u van ons. Met 
vriendelijke groet, de kerkrentmeesters. 


