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Opwekking 769 Bouw uw Koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop 
opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht 
weer zien. 

 
 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw 
heerschappij. 

 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 

 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 



 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus' liefde en zijn kracht. 
 

Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 

Hemelhoog 728 Jezus leeft in eeuwigheid 
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan:  (Refrein 1) 
 
Straks wanneer de grote dag 
begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

 
Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Welkom 
  
Aanvang psalm 122:1,2 
1    
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 



2    
Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 

naar 's Heren woord, om zijns naams 
ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
Bemoediging en Groet 
Vervolg psalm 122:3 
3    
Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

  
Inleiding ‘Uw Koninkrijk kome’ 
 
Een lofoffer voor de allerhoogste 
Opwekking 191 Kom en prijs de Here onze God 
Kom en prijs de Here, onze God, 
in het heiligdom dat vol is van zijn Geest. 
Dus richt je hart op Hem 
en prijs Hem met je stem 
en de heerlijkheid van God 
vervult dit huis. 

 
Refrein: 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer)

 
Te midden van de lofprijs woont de Here. 
En roepen wij Hem aan, Hij antwoordt ons. 
Dus richt je hart op Hem 
en prijs Hem met je stem 
en de heerlijkheid van God 
vervult dit huis. 

 
Refrein: 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 

 
 
  



Opwekking 366 : 1 en 3 Kroon Hem met gouden kroon 
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! Mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheen 
die ’t heil voor u verwierf. 
 

Kroon Hem, de vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klinkt over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

Opwekking 237 Jezus wij verhogen U 
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
 
 

Refrein 1: 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw 
plaats

 
Hemelhoog 717 Zegen aanbidding 
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 
 
 
 
 

Refrein: 
Elke tong in hemel, op aard’ 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw 
troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 

 
De aarde wordt vol van uw koninkrijk. ) 
Zing nu voor de eeuwige God.               ) 
Geen andere macht is aan U gelijk.          ) 2x 
Zing nu voor de eeuwige God.                )  
 
Gebed 
Kindermoment 
Lezing Colossenzen 1 : 1-14 
  



Zingen gezang 291 Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog! 
Voor hen die ‘t heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
Overdenking 
Zingen Opwekking 665 Tot aan die dag 
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag dat U t’rugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon. 
 
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
 
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,                    
wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt 
en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag! 
 
  



Brug: 
Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan uw voeten 
en ik U mag herkennen aan uw stem. 
Als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden, 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
 
Gebeden – stilte – Gezamenlijk Onze Vader 
Collecten 
 
Zingen gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon 
1    
Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2    
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3    
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust 
voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

4    
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

 
Zegen afgesloten met gezongen Amen 
Orgelspel 

 

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) 
 
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 
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! 
 
Met de bus naar de EO-jongerendag. 
Verschillende kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart hebben geregeld dat jij 
zaterdag 11 juni gratis met de bus vanuit Aalsmeer naar de EO-jongerendag 
in Ahoy kunt. De EO-jongerendag is een super tof evenement met muziek, 
show en inspirerende sprekers. Iedereen die zich jong voelt kan er naar toe. 
Je kan zelf als gezin gaan of met een groepje vrienden. De tickets koop je 
dan via https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag. En je reserveert een 
plekje in de bus via https://forms.gle/NWVnHF7oy8U42UWb7. Als je met een 
groep jongeren uit de Dorpskerk mee wilt dan kan je je opgeven via 
jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com. Wij zorgen er dan voor dat we in 
Ahoy bij elkaar kunnen zitten. Ga jij mee? Ben Sparnaaij en Maaike Heil 
 

 
 
 


