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Thema: Als gemeente Gods wil en wegen vinden 
 
Voor de dienst: 
Zingen: Hemelhoog 295:1,2,3,4 Doorgrond mijn hart 
1 
Doorgrond mijn hart 
en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m' en zie 
wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg die ’k ga 
niet goed voor mij; 
leid m’ op de eeuw’ge weg. 
Heer, maak mij vrij! 

2 
O, Heer, heb dank, 
’k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed 
wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, 
opdat ’k mij niet meer schaam. 
’k Wil leven Heer, 
tot eer van uwe Naam. 

3 
Zie Heer, hier ben ‘k; 
maak mij een vat voor U. 
Woon in mijn hart, 
vernieuw het, doe het nu! 
Verbreek mijn wil, 
maak m’ ook van hoogmoed vrij. 
’k Wil in U blijven, Heer, 
blijf Gij in mij. 

4 
O, heil’ge Geest, 
kom tot uw heerschappij. 
Schenk een herleving 
en begin bij mij. 
Zegen uw volk, 
maak ’t als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus’ 
komst in heerlijkheid. 

    
Begin  
 
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Psalm 145:1,2 – O, HEER mijn God, Gij Koning van ’t heelal … 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
 



In Memoriam: Nel van den Berg – Wesseling 
Jdh 523 : 1 en 3 
1 
Veilig in Jezus' armen 
Veilig aan Jezus' hart! 
Daar in Zijn teêr erbarmen, 
Daar rust mijn ziel van smart, 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
Zingend van liefd' en vreê. 
Ruisend uit 's hemels zalen, 
Over de glazen zee. 
 
Refrein: 
Veilig in Jezus' armen, 
Veilig aan Jezus' hart. 
Daar in Zijn teêr erbarmen, 
Daar rust mijn ziel van smart, 

3 
Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 
Eeuwig mijn hope zij! 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
Totdat het duister vliedt, 
En 't oog aan gindse kusten 
Uw heillicht gloren ziet. 
 
Refrein: 
Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 
Eeuwig mijn hope zij! 

 
Zingen: Gezang 255:1 – Ere zij aan God de Vader … 
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! 
 
Om Gods stem te verstaan … 
 
Inleiding en lezing Psalm 40:7-9 en Johannes 4:34 
Gebed van verootmoediging en toewijding 
Lezen: Romeinen 8:1,14-17 (NBV) 
 
  



Lofprijzing en dank 
Zingen: Opwekking 642 – Al mijn zonden, al mijn zorgen … 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag

Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’.  (Refrein) 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k Wil U daar ontmoeten, Heer 
 
Zingen: Opwekking 429 – God wijst mij een weg … 
God wijst mij een weg  
als ik zelf geen uitkomst zie.           
Langs wegen die geen mens bedenkt,       
maakt Hij mij zijn wil bekend.           
Hij geeft elke dag                       
nieuwe liefde, nieuwe kracht.            
Als ik mijn hand in zijn hand leg,       
wijst Hij mij de weg,                    
wijst Hij mij de weg.                    
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 



 
Zingen: Opwekking 638 – Wie is als Hij? 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 

Refrein 1: 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’, 
alle heiligen; aanbid Hem. 

 
Kindermoment + Hemelhoog 305 
1 
Ik volg de Heer, 
(ik volg de Heer), 
want Hij is goed. 
(want Hij is goed.) 
Hij weet de weg 
(Hij weet de weg) 
en hoe het moet. 
(en hoe het moet.) 
Hij houdt van mij, 
(Hij houdt van mij,) 
Hij’s overal, 
(Hij’s overal,) 
de herder die mij leiden zal. 
 

2 
Soms gaan we door 
(Soms gaan we door) 
gevaarlijk land. 
(gevaarlijk land.) 
Dan loopt Hij voor 
(Dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand 
(en in zijn hand) 
houdt Hij de staf 
(houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee. 
(en neemt ons mee.) 
Het is soms zwaar 
maar toch okee! 

 
3 
Een leeuw die brult 
(Een leeuw die brult) 
een beer die bromt 
(een beer die bromt) 
de Herder kijkt 
(de Herder kijkt) 
wat of er komt. 

(wat of er komt.) 
Hij’s als een muur 
(Hij’s als een muur) 
rondom ons heen. 
(rondom ons heen.) 
Hij laat ons nooit, 
nee, nooit alleen!

 
 
  



Gods wegen kennen door Zijn Woord 
 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing: Romeinen 12:1-21 (NBG-1951)   
Preek: Als gemeente Gods wil en wegen vinden – vervolg 
Zingen: Gezang 323:1,2,6,8 – God is tegenwoordig … 
1    
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
2    
God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
6    
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
voor U openbloeien. 
8    
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 



Op Zijn wegen: God dienen – Gebeden en gaven 
 
Lofprijzing, dank, voorbede  
Inzameling van de gaven  
 
Gezegend onderweg 
 
Zingen: Opwekking 434 – Tot zijn eer en heerlijkheid …  
1 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
riep Hij ons tot leven. 
Om een open brief te zijn, 
door Hemzelf geschreven. 
Sprekend van zijn daden, 
door zijn hand geleid. 
Tekenen van genade, 
tot zijn eer en heerlijkheid, 
tot zijn eer en heerlijkheid. 

2 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
delen wij zijn lijden. 
Tranen die de grens van tijd 
en ruimte overschrijden. 
Wat door Hem volbracht is, 
sterkt ons in de strijd. 
Vult ons met verwachting, 
tot zijn eer en heerlijkheid, 
tot zijn eer en heerlijkheid. 

3 
Tot zijn eer en heerlijkheid 
scherpt Hij onze zwaarden. 
Woorden van het koninkrijk, 
dat Hij brengt op aarde. 
Al wat was gebonden, 
wordt door Hem bevrijd. 
Zo zijn wij gezonden, 
tot zijn eer en heerlijkheid. 
 
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. 

 
Collecte 18 september bestemd voor de kerk in Syrië 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, 
voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw 
gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische 
crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van 
kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar 
onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, 
ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten 
vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 
bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 
gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat 
door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.  
Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië, maak uw bijdrage over 
op NL95 RABO 0300 120 516 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer 
o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op. Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
Namens de diaconie, Margriet van Klinken 
 
Samenzangavond zondag 2 oktober in de Dorpskerk 
met Hugo van der Meij 
Zondag 2 oktober om 18.30 uur staat er weer een zangdienst in het kader 
van ‘Zingen in de Dorpskerk’ op het programma. Deze avond zal er 
medewerking worden verleend door organist Hugo van der Meij uit Katwijk, 
inmiddels geen onbekende meer bij ons in de Dorpskerk. De avond zal in het 
teken van veel samenzang van bekende liederen uit de diverse bundels, dit 
allemaal begeleid op het prachtige Knipscheer orgel van de Dorpskerk. Ook 
zal Hugo deze avond een improvisatie verzorgen over een aantal geestelijke 
liederen. De dienst zal deze avond onder leiding staan van ds. Zandbergen 
van de Oosterkerk. Graag tot ziens op 2 oktober in de Dorpskerk! De 
aanvang is, zoals gebruikelijk, gratis. 
 



Het geloofsgesprek met je (klein)kind I geloofsopvoedingsavond 
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. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat onze jongeren een standvastig geloof opbouwen.  Zodat we ze 
kunnen voorbereiden op de geestelijke uitdagingen die ze te wachten staan 
in het leven. Arjen Uil wil ons daarover adviseren en trainen. Ook mogen we 
van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan. U bent ook van harte 
welkom als u uit een andere gemeente komt. 
 
Gemeenteavond gemist? 
Wanneer je/u donderdag 15 september helaas niet bij de gemeenteavond 
over het profiel van voorganger en gemeente kon  zijn, maar toch jouw/uw 
input aan de hand van het uitgedeelde boekje met ons wilt delen, dan kunt u 
dat tot maandag 19 september a.s. sturen naar 
rene.kerkenraadaalsmeer@gmail.com. 
Wij zullen deze informatie dan meenemen in de afwegingen voor het profiel. 


