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10 voor 10 door Joshua 
Gezang 255:1,2,3,4 (Ere zij aan God de Vader) 
1    
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 

2    
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

3    
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

4    
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Gezang 444:1,2,3 (Grote God wij loven u) 
1    
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

2    
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

3    
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

  



ELB 357:1,2,3,4,5 (Vreugde vreugde) 
1 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 

2 
In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng'len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht. 
Vogels, bloemen en fonteinen, 
't werk, dat van Uw vreugd getuigt. 

3 
Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van Uw pracht: 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen: 
doof niet voor Uw licht ons oog. 

4 
Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij Uw naam verhogen, 
juichend voor Uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 

5 
Wil van ons Uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door Uwe liefde 
eeuwig in Uw vreugde zijn. 
 
Welkom 
Opwekking 764 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 



Refrein: 
Halleluja! 
Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! 
Prijs Hem, die de 
wereld overwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken.          ) 
U draagt de zegekroon;             ) 3x 
U overwon, U overwon!              ) 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon.   (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken.          ) 
U draagt de zegekroon;             ) 3x 
U overwon, U overwon!              ) 
 
Opwekking 832 
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 eeuwig 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 2x) 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Gebed 
Emmaüsspel  (Lucas 24:13-35) 
 
Zingen Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord 
stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
  



Refrein 1: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, 
waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  (Refrein 1) 
 
U schijnt feller dan de sterren.    ) 
Heer, U leidt ons door de storm.       ) 
U schijnt feller dan de sterren.       ) 2x 
Heer, U leidt ons door de storm.       ) 
 
Overstapmoment 
 
Afscheid van de nevendienst 
Zegenlied Ik wens jou | Trinity 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
  



Refrein 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft   refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  refrein 
 
Ontvangst door de 10’ers 
 
Gebed 
Collecten | video Happy Day 

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
Afsluiting Kinderopwekking 233 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
’t is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 



Refrein: 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 

Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 

Zegen afgesloten met ELB 270 
1    
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
2    
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
 

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) 

  



Vervolgprogramma 
11:00 uur Spel ‘Wie is de mol’ in gebouw Irene 
11:00 uur Samenzang onder begeleiding van Joshua Prins – aansluitend 
koffie/thee in gebouw Irene 
12.30-13.00 afsluitende lunch 
 
Samenzang 
Intermezzo Parelvissers 
Gezang 390:1 (‘k Wil mijn God) 
'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avond lied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
Psalm 100:1,2,3,4 (Juicht Gode toe) 
1    
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig 
zijn. 
 

2    
Roept uit met blijdschap: "God is 
Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 

3    
Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

4    
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn 
troon 

Intermezzo 
  



Johannes de Heer 80:1,2 (Elk uur elk ogenblik) 
1 
Elk uur, elk ogenblik 
Steun ik op U; 
Uw woord alleen, o Heer 
Vertroost mij nu. 

Refrein: 
Mijn ziel heeft U van node, 
Elk uur, elk ogenblik! 
O, zegen mij, mijn Heiland! 
Tot u kom ik! 

2 
Mijn ziel behoeft Uw hulp 
In vreugd' en pijn; 
Wil elke dag, o Heer, 
Nabij mij zijn. 
 
Opwekking 717 (Stil mijn ziel) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 
niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding.   (Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein) 
 
Intermezzo 
  



Lichtstad met uw Paarlen Poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wondere stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
 
Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 
 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luisteren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein  Refrein: 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem  Refrein: 
 
Intermezzo 
Opwekking 354 (Glorie aan God) 
Refrein: 
Glorie aan God 4x 
 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
 



Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  (Refrein) 
 
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  (Refrein) 
 
(Refrein) 
 
Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  (Refrein) 
  



Collecte in de Dorpskerk op 10 juli voor HGJB  
Samen met de kerken, helpt deze organisatie jongeren met God te leven. De 
HGJB ontvangt als christelijke organisatie daarvoor geen subsidies. Zij zijn 
afhankelijk van donaties, sponsoring en collecten. De HGJB  organiseert 
inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten hun ouders en 
leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, 
vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk. 
De HGJB investeert uw bijdrage onder andere in het ontwikkelen van leuke 
activiteiten voor jongeren en organiseren mooie, aansprekende kampen. 
Wie weleens mee is geweest, weet vaak jaren later nog hoe leuk het was! 
Kijkt u eens op de website www.hgjb.nl zodat u wat meer info krijgt.  

Wilt u deze organisatie steunen, dan kunt u uw bijdrage in 
de collecte doen of een bedrag overmaken via de QR-
code of overmaken naar het bankrek.nr. van de Diaconie 
Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 
16 o.v.v. HGJB 
 

 
 
Statiegeldactie 
In de maanden mei en juni mochten we emballagebonnen sparen bij de AH, 
aan het Praamplein. 
Dit heeft in totaal 169 euro opgeleverd. Een prachtig resultaat! 
De actie kwam tot stand, doordat de oliebollenverkoop in de winkel niet 
door kon gaan (i.v.m. corona). 
Het geld komt ten goede aan de renovatie van de historische kerkvloer in de 
Dorpskerk. 
Deze is op diverse plaatsen gescheurd en vertoont barsten, dit komt doordat 
de vloer jaarlijks een paar millimeter wegzakt door grondzetting. Momenteel 
wordt geïnventariseerd hoe dit het beste kan worden verholpen zonder 
afbreuk te doen aan de historische vloer en grafzerken. 
Alle spaarders heel hartelijk bedankt voor het inleveren van de 
emballagebonnen! 
Uiteraard hopen wij eind december weer vanuit de Albert Heijn onze 
oliebollen & appelbeignets te kunnen verkopen. 
Namens de oliebollencommissie: Arjan, Nico, Rita, Rosanne en Hilda 
 

http://www.hgjb.nl/

