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Voor de dienst: 
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. 
 
Refrein 1: 
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. 
 
Opwekking 685 Met ons lied, Heer 
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. 
 



Refrein: 
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. 

  
Begroeting en welkom 
  
Aanvangslied:        Psalm 84 : 1, 6          Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
1    
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever 
wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

6    
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als 
schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt.

 
 Stil gebed 
Votum 
Groet 
  
Gebed van verootmoediging 
Lied van Verootmoediging , vernieuwing: 
Gezang 463 : 1, 2, 4, 5        O Heer, die onze Vader zijt  
1    
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
 

2    
Geef dat uw roepstem wordt 
gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

  



4    
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 

5    
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart.

 
Gebed om de opening van Gods woord 
Kindermoment 
  
Lezingen: Joh. 21 : 1 – 14 
Lied:              Opwekking 689    Spreek o Heer door uw heilig woord 
Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need’righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 



Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
  
Verkondiging  
  
Gezang 487, 1, 2, 3   De Heer heeft mij gezien 
1    
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
2    
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
3    
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
  



Opwekking 616              Houd mij dicht bij U 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t’rug naar U. 

 
Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 

  
Dankgebed, Voorbede, afsluiten met Onze Vader 
  
Slotlied:       Opwekking 346 : 1 – 5   Maak ons tot een stralend licht 
Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening voor de volken, 
een zegening voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 
een lied van dank voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
  



En bouw uw koninkrijk in de volken, 
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 
  
Zegenbede  
Aansluitend: Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Refrein 1: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor le ven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde ge ven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Refrein 2: 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 



Gezang 411 Wilhelmus 
1    
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

6    
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Vanavond zangdienst met IMH in de Dorpskerk  
Vanavond vindt er, na ruim twee jaar, weer een zangdienst plaats met 
medewerking van een koor. Er zal deze avond, inmiddels traditiegetrouw, 
medewerking worden verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer dat onder leiding staat van Hans van Noord. Het is voor 
het koor het eerste optreden sinds zeer lange tijd, dus ook voor hen is het 
een avond om naar uit te kijken.  
Het koor zal een aantal nummers ten gehore brengen en ook de samenzang 
zal uiteraard niet ontbreken, begeleid door dhr. Van Noord op het prachtige 
Knipscheer orgel van de Dorpskerk. Zoveel mannen bij elkaar, aangevuld 
met een mooi gevulde kerk: dat belooft weer een ouderwetse samenzang 
avond te worden. De dienst zal onder leiding staan van de predikant van de 
Oosterkerk ds. Zandbergen.   
U bent allemaal van harte welkom om vanavond om 18.30 uur in de 
Dorpskerk aan de Kanaalstraat 12 mee te komen zingen en/ of te luisteren. 
De toegang is zoals gebruikelijk gratis. 
  



Eenzaamheid. 
Bij de hulptelefoon van Aalsmeer over Hoop komt de volgende vraag binnen.  
Ik ben een vrouw van 90 jaar. Voel me in de avonden vaak alleen. 
Heb behoefte aan gezelschap b.v. samen een spelletje doen. 
Wie wil met haar  contact opnemen. Is in de Rozenstraat Aalsmeer 
 
Onderdak. 
Wie heeft er plaats voor moeder  met dochter van 4 jaar  voor  korte periode? 
 
U kunt reageren naar Bernard Sparnaaij tel: 06-10149136 
 

Noodoproep! 
Bij de diaconie is de vraag gekomen om hulpgoederen voor Oekraïne. 
Er is een vrachtauto ter beschikking gesteld door een Nederlands bedrijf 
inclusief tol en diesel. Deze rijdt naar het gebied dat net over de grens met 
Hongarije in Oekraïne ligt. Sinds de oorlog daar worden er Oekraïense 
mensen opgevangen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Er is een 
kamp opgezet naast een gebouw waar al 170 vluchtelingen zaten. Per dag 
wordt er voor 300 mensen gekookt in een klein keukentje van de kerk. Een 
deel van de hulpgoederen worden vandaar opgehaald en naar het front 
gebracht. 
Natuurlijk willen wij er alles aan doen om mensen daar, die het zo zwaar 
hebben, te helpen. 
Helpt u mee? Er is een groot te kort aan van alles en nog wat, van eten tot 
verbandmiddelen en van zaklampen tot matrassen. U kunt het allemaal 
nakijken in de lijst hieronder. Er is geen gebruikte kleding meer nodig! 
Wanneer kunt u het inleveren: Op zondag 1 mei kunt u het meebrengen naar 
de kerk, zowel naar de ochtenddienst als de avonddienst. Heeft u grote of 
zware of veel dozen/ spullen, dan is het mogelijk deze na 19.00 uur op 2, 3, en 
5 mei te brengen bij Maarten Alderden (Oosteinderweg 265, Aalsmeer) of bij  
Margriet van Klinken ( Aldert vd Zwaardhof 2, Rijsenhout). 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om iets te brengen dan kunt u ook geld 
overmaken naar de diaconie, dan doen wij de inkopen. Het rekeningnr is NL 
95 RABO 0300 1205 16 tnv Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer, o.v.v. 
Oekraïne.  
  



Hebt u vragen, bel gerust! We hopen dat een extra vrachtwagen geregeld 
moet worden! 
Wat hebben we nodig: graag veel (bananen)dozen om te verpakken! En het 
volgende 

• Macaroni en rijst en noodles 

• Havermout en Brinta (of iets soortgelijks) 

• Suiker en bloem 

• Koffie (bonen) en thee 

• Vlees/vis ( in blik ) 

• Alle voeding uit blik/pot* (Bijv. Erwten, bruine of witte bonen, au-
gurk, wortels of bieten.     Liever geen groene bonen of boerenkool, 
dit kennen ze hier niet.) 

• Droge koekjes (zoals Maria, en lekkere koekjes/chocolade) ontbijt-
koek, crackers 

• Knakworstjes/ soep in blik 

• Houdbare melk  

• Zonnebloemolie of andere olie 

• Goulash en hachee in zakken of blikken 

• Babyvoeding 

• Liever geen pakken van pannenkoeken of cake mix! 

• Tandpasta en tandenborstels. Handzeep, shampoo en douchegel 

• Wasmiddel en afwasmiddel 

• Pampers kinderen (1t/m5) en billendoekjes 

• Ondergoed (mannen, vrouwen, kinderen nieuw!) 

• Sokken (Nieuw of nog in nieuwe staat) 

• Sport schoenen, wordt daar dagelijks op gelopen(of makkelijke 
schoenen) (mannen, vrouwen en kinderen) 

• Gymmatjes (voor vluchtelingen om op te slapen) 

• Zaklampen (makkelijker aan het voorhoofd) met extra batterijen 

• Allerlei soorten Verbandmateriaal 

• Paracetamol + ibuprofen 

• Matrassen, dekens, kussens, beddengoed 

• Stoma's en katheters 

• Pampers volwassenen maat M en L (liefst geen broekjes) 

• Bed beschermers wegwerp 60x90 (liefst met van die vleugels) 

• Kinderwagens en buggy’s (Minimaal al 28 nodig) 



• Wasmachine 

• (Kleine) koelkast 

• Magnetron 

• Waterkoker  
Speciaal voor soldaten: 

• Schoenen voor soldaten(bergschoenen) 42-45 

• Kniebeschermers voor soldaten 

• Sokken (dikke werksokken) 

• Sportpak voor gewonde soldaten in het ziekenhuis (enkele voor 
vrouwelijke soldaten) 

• Tourniquet , dat is een afknelriem om bloed te stoppen. Bv stropdas 
(grote vraag naar bij het leger!) 

• Veldbedden 

• Kleine generatoren 
 
We hopen op uw hulp en vragen om uw medeleven en gebed voor de Oekra-
iense mensen en voor de mensen die deze gevaarlijke reis weer willen aan-
gaan. 
 
Namens de diaconie, Margriet van Klinken (06-29481012)  en Rietje 
Hulsbos (06-15651496) 

 

 
 


