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Voor de dienst 
Opwekking 505 Vader van de schepping 
Vader van de schepping, 
volvoer uw eeuwige plan. 
Maak ons een generatie 
die overwinnen kan. 
Heer, laat uw koninkrijk komen, 
waar heel de schepping op wacht 
en laat uw zalfolie stromen, 
Heer, openbaar ons uw kracht. 
 
 

Refrein: 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
tot een zegenend licht voor de 
volken. 
Neem ons lied als reukoffer aan, 
nu wij hier voor uw aangezicht 
staan. 

Koning van de aarde, 
maak ons een licht in de nacht 
en laat de wereld ervaren: 
de kerk is vol van uw kracht. 
Heer raak ons aan en vorm ons, 
maak ons sterk en bereid. 
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn 
dan zijn wij klaar voor de strijd.   (Refrein) 
 
(m) Bouw uw koninkrijk,            ) 
(v) bouw uw koninkrijk,             ) 
(m) kom in majesteit,               ) 
(v) kom in majesteit.               ) 2x 
(m) Maak de aarde vol,              ) 
(v) maak de aarde vol,              ) 
(a) van Jezus’ heerlijkheid.        ) 
  



Opwekking 489 Wij willen U ontmoeten 
Wij willen U ontmoeten, 
U eren in ons lied, 
vol dank en vol aanbidding, 
omdat U telkens weer voorziet. 
Uw liefde vult ons leven, 
wij zijn zo rijk door U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
 

Refrein: 
U bent Vader van de schepping, 
de opgestane Heer. 
U verdreef de donk’re nacht, 
toen uw dood nieuw leven bracht. 
En U heeft uw volk bevrijd 
door macht en majesteit. 
Ik wil U volgen, Heer, 
heel mijn leven, voor altijd. 

Mijn Jezus, ik aanbid U, 
mijn lied verhoogt uw naam, 
want U bent mijn bevrijder, 
de sterke rots waarop ik sta. 
Uw liefde vult mijn leven, 
ik ben zo rijk door U. 
Mijn dank wil ik nu geven 
in een liefdeslied voor U. 
  
Begroeting en welkom 
Aanvangslied: Psalm 65 : 1, 2 De stilte zingt u toe o Here 
1    
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich 
wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

2    
Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

  
Stil gebed 
Votum en Groet 
  



Loflied: Ev.Liedb 343 : 1 – 4 Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam 
1. 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
2. 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
3. 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
4. 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder 
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. 
 
Opwekking 303 Jezus, ik houd van U 
Jezus, ik houd van U, 
’k heb U lief Heer, boven alle dingen. 
Al wat in mij is verlangt te zingen: 
Jezus, ik houd van U 
  
Gebed om de opening van Gods woord 
 
Praatje met/voor de kinderen 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
  
Lezingen:  Jona 1:1 – 2:1, 2:11 – 4:11 (NBV) 
  Hand. 9 : 1 – 19 (NBV) 
 
Lied: JdH 306 : 1, 2 Op bergen en in dalen…. 
1 
Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
2 
Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans 't heelal!  
 
  



Verkondiging 
Lied: Gez. 437 : 1 – 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
1    
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
2    
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
3 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Opwekking 710 Zegen mij op de weg 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Refrein 1: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 



Refrein 2: 

Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
dankgebed, Voorbede, afsluiten met Onze Vader 
Collecte 

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
Slotlied: NwLB. 416 : 1, 2, 3, 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. 

Zegenbede  
 

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. 

  



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. 


