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Opwekking 815 
Vul dit huis met uw glorie.             ) 
Vul dit huis met uw glorie.             ) 
Vul dit huis met uw aanwezigheid.       ) 
Want alles is door U                     ) 2x 
en alles is tot U,                       ) 
openbaar aan ons uw heerlijkheid.       ) 
 
Refrein: 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 

 
 
 
(Refrein 2x) 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 

 
Nieuw liedboek 939 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 



U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Welkom 
 
Aanvang Psalm 139:1,14 
1 
Niets is, o Oppermajesteit, 
bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn 
daân, 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
wat ik beraad of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
 

14 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o 
HEER'! 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks 
voedt, 
en doe mij toch met vaste 
schreden 
den weg ter zaligheid betreden. 

 
Bemoediging en Groet 
  



Zangblok. 
Opwekking 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast 
en zegt: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

 
 
 
 
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen.   Refrein 
 
Opwekking 759 
Mijn God, wat is uw trouw toch groot, 
U gaat de strijd aan met het kwaad. 
U leidt ons in genade naar kalm water, 
U houdt ons altijd stevig vast. 
 
O Heer, denk aan uw mensen 
en help wie U volgen 
en houd uw belofte, mijn God. 
 
  



Refrein: 
Genade voor ons, 
genade voor ons. 
Uw genade voor ons 
is genoeg. 
 
Mijn God, wat is uw liefde groot, 
de zwakke neemt de sterke mee. 
U leert aan ons het lied van uw verlossing 
en al uw mensen zingen mee. 
 
Opwekking 687 
1 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

2 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

3 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

4 
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 

heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Lezing Mattheus 18:1-9 
 



Zingen Gezang 481:1,2 (O grote God) 
1    
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
 

2    
Maak ons volbrengers van dat 
woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons 
voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Overdenking 
Zingen Johannes de Heer 60 
1 
'k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind, 
en 'k zal wonen in 's Konings paleis. 
In die stad nooit aanschouwd, 
met straten van goud: 
glorievol als een schoon paradijs. 
 
Refrein: 
'k Ben een koninklijk kind 
door de Vader bemind, 
en Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag'raad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij! 
 
2 
'k Ben een koninklijk kind, 
niet slechts dienstknecht of vrind, 
'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! 
En dat bloed geeft mij recht, 
meer te zijn dan een knecht, 
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer. 



3 
'k Ben een koninklijk kind, 
dat zijn vreugd daar in vindt, 
God te loven met juub'lende stem! 
Tot ik sta voor de poort, 
van het hemelse oord, 
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! 
 
Gebeden – stilte – aansluitend zingen Opwekking 436 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig 
komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
 

Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
(Refrein) 
 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. Amen. 
 
Collecten 
 



Slotlied 
Evangelische Liedbundel 396 (Grijp toch de kansen) 
1 
Grijp toch de kansen, door God u gegeven, 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
Dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 
 
2 
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen, 
Help hen die vielen, breng troost in hun smart; 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen, 
Wijs op de Heiland, Die rust geeft voor 't hart. 
3 
Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
't Wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'. 
En eens daarboven, daar vinden we weder, 
Vruchten van 't zaad dat wij strooiden op aard. 
 
Zegen 
Orgelspel 
 

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) 
 

Alvast voor in de agenda: 
Donderdag 16 juni 20.00 uur in Irene een avond over onze communicatie 
binnen de Dorpskerk. Aan de hand van een methode die ook door de 
kerkgroep voor de Escaperoom is gebruikt zullen we nadenken over onze 
huidige en eventueel nieuwe manieren van communiceren.  



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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 

 
 
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 


