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Voor de dienst: 
Opwekking 621 
U bent mijn anker, 
mijn licht en mijn bevrijder. 
U bent mijn vesting, 
dus vrees ik geen kwaad. 
Want al keert de vijand zich tegen mij, 
in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn. 
Als ik roep, dan bent U nabij; 
U tilt mij hoog op een rots, 
ik zing en juich voor U. 
 
Refrein: 
Eén ding wil ik vragen, Heer, 
met heel mijn hart, 
dat ik in uw huis mag zijn 
iedere dag 
en rustend aan uw Vaderhart 
uw liefde bewonderen mag. 
 
Leer mij uw weg, Heer 
en effen al mijn paden. 
Laat mij niet los, 
Heer, mijn hoop is op U. 
’k Wil uw goedheid zien 
op mijn levenspad 
en uw leiding zoeken bij elke stap. 
Als mijn hart zegt: ‘Ga naar Hem toe’, 
dan wacht ik op U 
bij alles wat ik doe. 



Opwekking 461 
Mijn Jezus, mijn Redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied Psalm 119 vs 47 en 66. 
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. 
66 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Gelegenheid voor persoonlijk gebed. 
Belijdenis van afhankelijkheid en Groet namens God. 



Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
 

Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Dagtekst. 
Evangelische Liedbundel 82 
God die ons heeft voorzien 
en kent bij onze naam, 
die ons ten leven riep 
en houdt in het bestaan, 
Hij heeft ons voorbestemd 
te lijken op zijn Zoon 
die mens is zoals wij 
en in ons midden woont 
 

Hij heeft zijn eigen Zoon 
geen enkel leed bespaard. 
Hij heeft ten einde toe 
zijn Geest geopenbaard. 
Als God zó voor ons is, 
wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt 
zal hoop en zegen zijn. 

Zondag gebed. 
Johan de Heer 104. 
1 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die al het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 



Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
2 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden, 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
3 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
 
Kinderlied: Kids opwekking 18 
Na het lied gaan de kinderen naar de nevendienst 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou 
 



Gebed bij de opening van het Woord. 
Lezen uit de Heilige Schrift. 2 Tim.2. vs 1/13. (HSV ) 
Verkondiging. Thema: De opstanding van Jezus Christus in gedachten 
houden in strijd en lijden.  
Meditatief Orgelspel 
 
Opwekking 770. 
Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 
'Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 

Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan. 
 

O Naam aller namen, 
aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn.

(Refrein) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader. 
  



Dienst van het geven.  

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
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. 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft 

 
Wegzending en Zegen met gezongen Amen. 
 
 
 

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) 
Onder het kruis links naast het orgel is altijd iemand van het pastorale 
team aanwezig voor een persoonlijk gesprek. 

  



Het nieuwe adresboekje 
U heeft vast wel vernomen, dat wij het adressenboekje van onze Dorpskerk 
aan het updaten zijn! 
De adressenlijsten liggen zondags op de tafels aan beide zijden van de kerk. 
Wilt u svp op de lijsten nakijken of uw gegevens juist zijn, zo nodig corrigeren 
en graag een V’tje voor uw naam als u de gegevens gecontroleerd heeft. 
Zodra het nieuwe boekje klaar is zal dat weer worden uitgedeeld. 
Vriendelijk dank alvast en groeten van Martine, Ellen, Jannie en Willo 
 
Uitnodiging- en gebedskaartjes 
Wil je meebidden voor de Tentdienst die op 
zondag 4 september a.s. gehouden wordt. 
Gebed voor de voorbereidingen van de 
Tentdienst, maar ook gebed voor personen 
die we graag willen uitnodigen om mee te 
gaan naar deze laagdrempelige dienst. De 
redenen om uit te nodigen kunnen heel 
divers zijn. De uitnodiging geven zelf is ook 
niet altijd gemakkelijk. Hieronder staan 
enkele tips die hierbij misschien kunnen 
helpen. 
Zoals bovenstaande aangeeft vinden we het 
belangrijk om te bidden in de aanloop naar 
de Tentdienst. We willen aan je vragen om 
mee te bidden. Om het bidden praktisch te 
maken zijn er twee kaarten ontwikkeld die hierbij kunnen helpen, een 
gebedskaartje en een uitnodigingskaart. De kaarten kunnen uitgedeeld 
worden op de bidstond, de huiskring maar ook tijdens of na een dienst. 
 
Hieronder enkele tips die je kunnen helpen bij het gebruik van de kaarten. 
Gebedskaart 

- Hang of leg de gebedskaart op een plek waar deze opvalt. 
Bijvoorbeeld in je Bijbel (waar je bent gebleven met lezen) of aan de 
koelkastdeur. Natuurlijk weet jij de beste plek waar de kaart opvalt. 

- Schrijf op het kaartje de naam van de persoon waarvoor je wilt 
bidden. Dit kan een gezins- of een familielid zijn, een vriend(in), een 
kennis, een collega maar ook voor de Tentdienst in het algemeen of 
de gemeente Aalsmeer mag gebeden worden. Denk goed na over 



wie je wil uitnodigen. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie 
hebt, werkt meestal niet. 

- Begin ruim op tijd voor 30 augustus met bidden. 
- Bid voor één of twee personen of zaken. 
- Kies een vast moment om te bidden. 
- Neem ruim de tijd om te bidden. 
- Vind je het moeilijk om iemand uit te nodigen? Vraag aan God of Hij 

je wil helpen. 
- Luister naar Gods stem. 

 
Uitnodiging 
De uitnodigingskaart kun je gebruiken om de persoon (waar je voor gebeden 
hebt) daadwerkelijk uit te nodigen: 

- Het hangt van de relatie tot die persoon af hoe de uitnodigingskaart 
ingevuld wordt. 

- Nodig de mensen persoonlijk uit. 
- Bedenk dat deze persoon “nee” kan zeggen. Dat is ook een 

antwoord. God kan op verschillende manieren werken in een 
persoon. 

 
 


