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Organist: Hans van Noord 
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Voor de dienst: 
Zingen: Psalm 103:1 
1    
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 331 Prijs de heer mijn ziel 
Prijs de Heer, mijn ziel,  
en prijs zijn heil’ge Naam . 
Prijs de Heer, mijn ziel,  
die mij het leven geeft. 
 

Bless the Lord, my soul, 
and bless God’s holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 

Begin 
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Psalm 65:1,2 
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 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
Zingen: Psalm 65:5 
Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 
Om Gods stem te verstaan … 
Inleiding en lezing Romeinen 3:11-12 (NBV) 
Gebed van voorbereiding en verootmoediging 
Lezen: Romeinen 3:23-24; 5:1; 8:1, 31-32 (NBV) 
 
Lofprijzing en dank 
Zingen: 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. 
  



Zingen: Gezang 446:1,2,3,5 
1    
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

2    
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
3    
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld 
ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

5    
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

 
Zingen: Opwekking 598 Uw sterke hand 
Machtige Heer, grote Verlosser. 
iedere dag kneden uw handen mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar uw plan. 
 
U roept mij zacht in uw nabijheid, 
daar vind ik kracht, uw Geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. 
 
Refrein: 
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. 
Ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
 
Kindermoment 
 
  



Gods wegen kennen door Zijn Woord 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing: Romeinen 12:1-8 (NBG-1951) 
Preek: Als gemeente Gods wil en wegen vinden 
Zingen: Gezang 437:1,2 
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. 

 
Zingen: Opwekking 355 U die mij geschapen heeft 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Op weg: God dienen – Gebeden 
Gesprekjes met Danique Piet en Paulien Naber + zegening 
Lofprijzing, dank, voorbede 
Inzameling van de gaven 
 
Gezegend onderweg 
Zingen: Opwekking 27:2,3 
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in ’t barre land. 
 

Refrein 1: 
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

Laat mij zijn een godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
 

Refrein 2: 
Brood des levens, brood des 
hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 



Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds 
later 
dat uw Geest over allen koom’. 

 
Refrein 3: 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 
Zegen 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken. Ook is er onder het kruis links 
naast het orgel altijd iemand van het pastorale team aanwezig voor een 
persoonlijk gesprek. 

 
Gemeenteavond 15 september. 
Nu de vakantie bijna voorbij is gaan we ook verder met de voorbereidingen 
van de beroepingscommissie. 
Op maandag 22 augustus zullen we als kerkenraad een gesprek hebben met 
de CCBB van de PKN om te bepalen voor hoeveel procent wij een nieuwe 
voorganger mogen beroepen. Wij zullen ons uiterste best doen om weer op 
100% uit te komen. 
Voor de vakantie heeft de kerkenraad een eerste start gemaakt met het 
profiel voor de nieuwe voorganger. Op donderdag 15 september willen 
daarvoor ook informatie ophalen uit de gemeenten. Voor de duidelijkheid: 
Wij presenteren op deze avond nog geen profiel. We willen van de 
gemeenteleden graag weten wat zij belangrijk vinden in een nieuwe 
voorganger. 
 
Kern team beroepen 
Om alle stappen zorgvuldig te zetten tot het beroepen van een nieuwe 
voorganger,  hebben we als kerkenraad een Kernteam samengesteld. René 
Spaargaren (voorzitter), Yvette Bomert (scriba) en de KR leden Peter van de 



Velde, Edwin Koster en Ben Sparnaaij zullen het proces nauw volgen. Twee 
van de leden zullen ook in de later te vormen beroepingscommissie plaats 
nemen. Mocht u vragen hebben over de voortgang kunt u contact met ons 
opnemen. 
 
Tussenstand Lidmaatschapsbijdrage 2022 
Begin juli heeft u allemaal de brief inzake de Lidmaatschapsbijdrage 
ontvangen of meegenomen na de dienst in Irene. 
Uw bijdrage is ter dekking van de kosten (ca € 14.000) die de PKN in rekening 
brengt aan ons als Hervormde Gemeente Aalsmeer op basis van het aantal 
leden dat wij hebben. Momenteel bedraagt de tussenstand ca € 10.000. Een 
bedrag waar we al heel blij mee zijn! 
Maar wellicht is de brief door de vakantieperiode blijven liggen en heeft u 
het gevraagde bedrag nog niet overgemaakt. Mocht u de brief niet meer 
hebben; er wordt een bijdrage van € 22,50 per lid gevraagd. 
Het bedrag kunt u overmaken naar NL08 RABO 0300 1421 61 tnv de 
Hervormde Gemeente Aalsmeer en is als gift aftrekbaar. 
namens het College van Kerkrentmeesters,  
Ezra Overbeek en Joan van Dongen 
 
Geloofsopvoedingavond in de Dorpskerk 
Op dinsdagavond 20 september om 19:30 uur wordt er een 
geloofsopvoedingsavond gehouden in Irene voor (groot)ouders met 
kinderen in de leeftijd van 8 – 20 jaar. Een belangrijke bouwsteen van de 
godsdienstige opvoeding is het geloofsgesprek. Maar op welke leeftijd begin 
je ermee? Wanneer voer je zulke gesprekken? En: hoe pak je het aan?  Uit de 
kinderbijbel voorlezen is voor veel gezinnen goed te doen. Maar over het 
geloof praten vinden we vaak lastiger. Hoe ga je om met vragen en vooral als 
ze kritischer worden. Of de andere kant op, hoe ga je om als er nooit vragen 
komen of als er geloofstwijfels ontstaan. Ook mogen we van elkaar leren 
door met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Jonge Gezinnendag 8 oktober 
Wil jij bouwen aan je gezin en zorgen voor een stevig fundament? Kom dan 
naar de Jonge Gezinnendag die op zaterdag 8 oktober in de LEG wordt 
gehouden. 



Een dag voor ouders/verzorgers en jonge kinderen (0-8 jaar) samen! Van 
10.00 uur tot 15.30 uur is er een interactief programma. Ook zonder kinderen 
ben je van harte welkom! 
Het thema Op de groei is helemaal gericht op de geloofsopvoeding van je 
kind. Groei is belangrijk. De Jeugd Gezondheidszorg volgt de ontwikkeling 
van je kind en daar kun je terecht voor advies over opgroeien en opvoeden. 
Geloofsopvoeding is voor jouw kind ook van wezenlijk belang en jij bent de 
aangewezen persoon om deze verantwoordelijke taak ter hand te nemen. 
Met de themadag ‘Op de groei’ worden ‘zaaigoed en tools’ aangereikt om 
Gods principes in het leven van je kind te planten en te begieten.  
Stichting Generatio en stichting Maak ze sterk organiseert deze dag in de 
LEG. De toegang is gratis, zo bieden we iedereen de mogelijkheid de Jonge 
Gezinnendag te bezoeken. Er worden nog vrijwilligers voor de catering en 
begeleiding van de kinderen tijdens het ochtendprogramma gezocht. Mocht 
je meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Maaike Heil 
(jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com) 
 
Team Pastoraat 
Omzien naar elkaar vinden we belangrijk in de Dorpskerk. Team Pastoraat 
(Careteam) verleent de pastorale zorg voor jongeren en ouderen. Schroom 
absoluut niet en neem gerust contact op bij geloofsvragen, levensvragen, 
zorg, ziekte, overlijden, maar ook als u of jij gewoon een gesprek wilt. Wij 
zijn er om te luisteren, helpen, verlichten en te (ont)zorgen en er hoeft geen 
enkele drempel of schaamte te zijn om ons te benaderen.  
De plaats van ds Gert de Ruiter is ingenomen door Peter Kersloot namens de 
kerkenraad.  
Voel je vrij om met een van ons contact op te nemen: 
• Henriëtte Faas, 06-18266796, henriettefaas@hotmail.com 
• Hester Faas, 06-12478224 
• Robert Heil, 06-36202788, robertheil70@gmail.com 
• Eppo Kramer, 06-20980759, jtkramer1951@gmail.com 
• Joop Stroes, 06-14390075, stroesj@gmail.com 
• Dik Vollmuller, 06-53630503, dik-rina-vollmuller@versatel.nl 
(zorgcentrum en aanleunwoningen) 
• Peter Kersloot  


