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Gezang 242 : 1, 3 en 7 
1    
Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

3    
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

7    
Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
Opwekking 493 Jezus wat een heerlijke naam 
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en 
hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 

Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik 
lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en 
kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 



Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
WELKOM en AFKONDIGINGEN 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Intochtspsalm 
Psalm 87 vers 1, 2 en 3 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilge stede’  
1    
Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
2    
Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
3    
God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en begroeting 
 
Openingstekst 
Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb 
hen lief als jezelf.  
(Leviticus 19:33b-34a) 
 
  



Verootmoedigingslied 
Gezang 463 vers 1, 4 en 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. 

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. 
 
Leefregel / Wetslezing 
Kolossenzen 3 vers 5 tot en met 17 ‘kleed u in de liefde’ 
 
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 832 Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 
 
Refrein: 
Voor eeu-wig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, 
Jezus, overwinnaar. 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven. 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten wie er regeert, 
naam boven alle namen, hoogste Heer! 
 
(Refrein) 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Verhaal over Opwekking door 10Rs 
 
  



DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de heilige Geest 
Schriftlezingen uit NBV 
Genesis 21 vers 1 tot en met 21 ‘Isaak en Ismaël’  
Jesaja 16 vers 1 tot en met 5 ‘Pleidooi voor hulp’  
 
Verkondiging: Iemand op afstand blijft een vreemdeling 
Opwekking 705 ‘Toon mijn liefde’  
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. 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader 
Aandacht voor de collecten 
 
  



WEGZENDING 
Slotlied (staande) 
Gezang 416 NLB vers 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen   
Gezang 456 vers 3 ‘Amen, amen, amen‘ 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

 

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) 
 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 



Nacht van Gebed  
Dit jaar wordt weer de Nacht van Gebed georganiseerd. Deze start op a.s. 
vrijdagavond 17 juni om  22.00 en eindigt op zaterdagmorgen 6.00 in de 
Dorpskerk. 
De Nacht van Gebed in Aalsmeer wordt gezamenlijk georganiseerd door een 
aantal lokale kerken. 
U/jij kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif 
gerust aan, al is het maar voor een half uurtje! 
Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgde christenen en 
ondersteunen we hen door gebed. We geloven de in de kracht van gebed! 
Fijn als u/jij mee wilt bidden. 
 
 


