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Opwekking 795 Amen 
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 
 
 
 
 

Refrein 1: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef 
omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem 
in eeuwigheid, 
omdat Hij leeft! 

 
Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold! 
 
 
 

Refrein 2: 
Amen. Amen. 
Ja, ik leef! Ja, ik leef 
omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem 
in eeuwigheid… 

 
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand. 
 
Opwekking 847 Onze Schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 



 

Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
(Refrein 2) 
 
Mededelingen 



 

Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
(Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;         ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.      ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.         ) 2x 
Vader, maak ons één!                         ) 
 
Refrein: 
 



Stil gebed, votum 
In memoriam Mevrouw Eveliene Dijk Wieringa 
Gezang 14 : 1 en 5 
1    
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

5    
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Geboden 
Psalm 119: 47 
Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht, 
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. 
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 
wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 
 
Kindermoment 
 
Gebed 
Schriftlezing: Ps. 114 
  2 Timotheüs 1 : 6-10 
 
Opwekking 223 
Jezus, uw naam zij d'hoogste eer 
in hemel, aard en lucht. 
Voor U knielt mens en engel neer 
en satan vreest en vlucht. 
 
 

Refrein: 
Geen and're pleitgrond hebben 
wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij. 
Het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja, stierf voor u en mij. 

 
Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart 
vol twijfel, vrees en pijn. 
Hij brengt er vreugd' in plaats van smart, 
een hemelvreugd' zo rein.  (Refrein) 



 
Jezus verbreekt des Satans macht, 
maakt zondeslaven vrij. 
De zwakke zielen geeft Hij kracht, 
bedroefden maakt Hij blij.  (Refrein) 
 
O, zag de wereld slechts als wij 
die rijkdom van gena! 
In teed're liefde rijk en vrij 
slaat Hij zijn scheps'len ga.  (Refrein) 
 
Tot aan mijn laatste ademtocht 
zal 'k zingen Hem ter eer, 
die door zijn dood verzoening wrocht, 
mijn Heiland en mijn Heer.   (Refrein) 
 
Preek 
Gezang 460: 1, 3, 4 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

3    
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

4    
Snel vergaan de mensenkind'ren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 
Gebeden 
Inzameling 
  



Psalm 136: 1, 11, 13 
1    
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

11    
looft den Heer, die in de nacht 
der verneed'ring aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 

13    
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Bede om de zegen 
Opwekking 844 
De God van Abraham, Isaak en Jakob, 
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. 
 
Refrein 1: 
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. 

 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 



Voorlopige eindstand Actie Kerkbalans 2022 
Beste gemeenteleden,  
Inmiddels heeft bijna 55% (vorig jaar overigens nog 66%) van de 
gemeenteleden zijn of haar Kerkbalansformulier ingevuld en ingeleverd. 
Volgend jaar willen we graag weer met lopers gaan werken die de 
antwoordenvelop bij u op komen halen.  
Maar desondanks en dankzij u staat het bedrag aan toezeggingen voor dit 
jaar voorlopig op circa € 152.000 en komt het bedrag in de begroting (€ 
161.000) in zicht. Een schitterend bedrag en namens de beide 
wijkkerkenraden van Oost en Dorp willen we een ieder bedanken voor alle 
toezeggingen.   
We hopen natuurlijk nog op een kleine eindsprint zodat we het begrote 
bedrag alsnog gaan halen. 
Want zoals u allemaal in de begeleidende folder heeft kunnen lezen, is het 
geld hard nodig om de beide fulltime predikanten te kunnen betalen, maar 
ook het onderhoud aan de beide kerken en wijkgebouwen, de wekelijkse 
(online) kerkdiensten, het jeugdwerk en alle andere activiteiten welke we 
door het jaar heen organiseren en ondersteunen. 
Langs deze weg willen we nog een laatste oproep doen aan een ieder die de 
Kerkbalans nog niet heeft ingevuld of heeft ingeleverd en aansporen om dit 
alsnog te doen. Mocht u uw Kerkbalansfolder of toezeggingsformulier niet 
meer hebben, dan kunt u altijd even contact met Ezra of Joan opnemen. We 
hebben nog een aantal exemplaren liggen en we kunnen altijd een digitale 
versie naar u mailen. U kunt uw bijdrage uiteraard ook overmaken onder 
vermelding van “Kerkbalans 2022” naar NL08 RABO 0300 1421 61 ten name 
van Hervormde Gemeente Aalsmeer. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Joan van Dongen, voorzitter (joan@vandongenaalsmeer.eu) 
Ezra Overbeek, secretaris (ezra.dorpskerk@gmail.com) 
 
Activiteit van Aalsmeer over Hoop, 'Meat enzo’. 
De zonnestralen schijnen over de parasols en de spelende kinderen op het 
plein.  Er wordt aangemoedigd: "nog 1 steen in de 4!”, "Kom op, nog 1 tikkie 
dan zit ‘ie erin”. “Goed zo!”  Verderop klinkt er een kreet van herkenning, en 
later klinkt "wat heeft u een mooie naam heeft die een betekenis?" 
 
Het is een kleurrijke groep zo bij elkaar; jong, oud en er tussen in. Allemaal 

mailto:ezra.dorpskerk@gmail.com


bewoners van Aalsmeer, en 
nu deze middag bij elkaar 
voor een hapje een 
drankje, even ontspannen 
en nieuwe mensen 
ontmoeten. Als je wilt haal 
je nog een drankje, leg je 
een stokje op de barbecue, 
of luister je gezellig mee 
naar het gesprek.  
Straks nog even mee doen 
aan het sjoelen. Ja, laat je 
dat toch maar proberen.  
Maar nu eerst even dit 

meisje helpen, haar veter zit los zegt ze, dat is bij het samen spelen los 
gegaan.  En zo dadelijk nog even aanschuiven bij die andere tafel om te 
praten over hoe zij dat doen met openbaar vervoer… 
 
…Ja, zo’n middag zou het op 21 mei a.s. kunnen worden! Een middag van 
ontmoeten en wat lekkers op de barbecue. De uitnodigingen hiervoor zijn 
door de Burgelijke Gemeente Aalsmeer naar de voor hun bekende adressen 
verstuurd. Namens u en de andere gemeenten van Aalsmeer over Hoop 
kunnen we dit organiseren. We kijken er naar uit om er met de gasten een 
mooi samenzijn van te maken. Leeft u en bidt u met ons mee voor een 
hoopvolle ontmoeting?  
Alvast bedankt! Namens de werkgroep ‘Meat enzo’,  
Ina, Pieter, Gea, Bart, Koos, Peter, Ellen 

 
Statiegeldactie 
Deze week heeft de statiegeldactie bij de Albert Heijn onverwachts een 
vervolg gekregen. 
Het geld komt ten goede aan de restauratie van de historische kerkvloer in 
de Dorpskerk. We hopen dat jij je lege flessen/kratten wilt inleveren bij de AH 
(Praamplein) en het statiegeldbonnetje in de betreffende bus (bij de 
flessenautomaat) wilt deponeren. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 
 
 


