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Gezang 444 
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. 
 
 
Gezang 477 
1    
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 

als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja!

 
 
  



2    
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

 
Stil gebed, votum gezongen HemelHoog 39 
Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, 
door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 
 

Refrein: 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer, 
dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult. 
Geef mij uw leven weer.

 
Geboden 
Ps. 119: 5 
Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen. 
 
Gebed 
Praiseblok 
Opwekking 615 
Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 

Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon.

 
 



Refrein: 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
Hoog verheven Heer, 

Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste 
schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam.

 
Opwekking 670 
Op Hem rust mijn geloof 
en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond  
uit de dood! 
Geen vreugde overtreft 
het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft  
geen waarde meer. 
 

Refrein 1: 
Bevrijd uit het duister 
mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen 
bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U.

Verbonden als uw volk, 
verenigd in uw naam; 
één hoop, één Heer, 
één roeping om te gaan. 
Aanbiddend in uw huis, 
zien wij uw heerlijkheid 
en raakt uw Heil’ge Geest  
ons allen aan. 
 

Refrein 2: 
Laten we opstaan 
vol van Gods liefde, 
laat ons op weg gaan 
naar mensen in nood. 
Vertel Jezus’ boodschap 
aan heel de wereld, 
dat ieder wordt gered die Hem 
gelooft.

 
En worden wij beproefd, 
help ons om in ons land 
te strijden voor gerechtigheid en eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, 
als wij de wedloop gaan; 
ons leven is gekruisigd met de Heer! 
Refrein 3: 
Uw rijk verbreidt zich 

in heel de wereld; 
wie kan bestrijden 
dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke 
tijden: 
‘Geen helse macht voorkomt; 
God bouwt zijn Kerk!’

 
 



En op die grote dag daalt neer, 
bij God vandaan, 
de heil’ge stad, het nieuw’ Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, 
aanbiddend voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en taal. 
 
Wat een bevrijding, machtige tijding:  ) 
de Leeuw van Juda                               ) 
haalt zijn stralende bruid!                     ) 
Wat een vervulling                              ) 2x 
voor heel de schepping                          ) 
van al wat is beloofd door Jezus’ komst!       ) 
 
Opwekking 862 
Stap uit de schaduw, 
stap in het licht. 
Loop naar de vrijheid 
en wees niet meer bang. 
Ren naar zijn wijd open armen, 
daar is genade voor jou. 
Dans zonder last op je schouders, 
daar is genade. 
 
 

Refrein: 
Waar de Geest van de Heer is, 
daar is vrijheid, daar is vrijheid. 
Waar de Geest van de Heer is, 
daar is vrijheid, daar is vrijheid. 
Kom zoals je bent, 
stap uit de nacht. 
Ervaar zijn onbegrensde kracht: 
want de Geest is hier, 
dus vier de vrijheid. 
Vier de vrijheid!

 
Geef Hem al je lasten, 
je wonden en pijn. 
Kom in zijn nabijheid, 
bij Hem mag je zijn. 
Ren naar zijn wijd open armen, 
daar is genade voor jou. 
Dans zonder last op je schouders, 
daar is genade. 
 
(Refrein) 
 



Het duister beeft omdat Hij leeft,              ) 
er is kracht in Jezus' naam.                    ) 
Hij die ketens breekt en vrijheid geeft,       ) 2x 
er is kracht in Jezus' naam.                   ) 
 
(Refrein) 
 
Schriftlezing Ps 63: 1-9; Col. 2: 4-12 
HemelHoog 347a: 1, 4 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
 
Preek: thema Hoe werkt geloven? 
HemelHoog 345: 1, 2, 4 
1 
Ik heb de vaste grond gevonden 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de 
zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan 
als aard’ en hemel ondergaan. 

2 
Het is het eeuwige erbarmen 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft.



4 
Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
Gebeden 
Inzameling voor kerk, beheer en diaconie 
(kinderen komen terug van Special Sunday) 
 
Psalm. 33: 8 
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Bede om de zegen 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Oogstcollecte 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Oogstcollecte 30 oktober 2022 
De oogstcollecte is ook dit jaar bestemd voor de Voedselbank Aalsmeer. 
Afgelopen jaar hebben we van de opbrengst van deze collecte iedere week 
voor 100 euro aan vers fruit en groente kunnen bieden aan de voedselbank. 
Dit jaar hopen we net als vorig jaar op een prachtig resultaat van de collecte. 
Wat zou het mooi zijn als we naast groente en fruit, ook regelmatig zuivel/ 
kaas en vlees kunnen verstrekken voor de gezinnen. 
Inmiddels leven er meer dan  1 miljoen mensen in Nederland onder de 
armoedegrens. Steeds meer gezinnen zijn afhankelijk van een 
voedselpakket van de voedselbank. In Aalsmeer zijn er momenteel 30 
gezinnen, die wekelijks naar de voedselbank komen. Het is bij een ieder 
bekend dat de energie/gaskosten stijgen en het levensonderhoud steeds 
duurder wordt. De verwachting is dat het aantal mensen die naar de 
voedselbank gaan, zal vermeerderen.  
Laten we onze medemensen helpen, zoals Jezus dat ons gezegd heeft en het 
aan ons heeft voorgedaan.  
Wanneer u/jij het goed hebt, geef dan aan deze actie! Of kunt u/ jij de 

energiecompensaties van de overheid missen? Doneer 
het en help mee om deze collecte tot een succes te 
maken! Het bankreknr van de Diaconie Hervormde 
Gemeente is NL 95 RABO 0300 1205 16 t.a.v. 
Voedselbank, of de hierbij afgedrukte QR-code 
gebruiken. 
Hartelijk dank namens de diaconie, Margriet van Klinken 

 
Team Ondersteuning 
Al geruime tijd is het Team Ondersteuning actief binnen de Dorpskerk. Wij 
zijn voornamelijk ondersteunend voor taken van de kerkrentmeesters 
(vandaar ook onze naam). 
Wat merkt u als gemeentelid zoal van onze activiteiten? 
De gedenktafel, een wens binnen de kerkenraad, hebben wij mogen 
vormgeven en realiseren. Zo ook de onlangs in gebruik genomen 
gebedenschaal op de tafel rechts bij de ingang van de kerk. We werken nog 
aan een mooiere uitstraling van deze hoek. U gaat het de komende tijd zien. 
De nieuwe stoelen in gebouw Irene zijn gekomen door onze inbreng. Daarbij 
komen nog nieuwe tafeltjes voor in de hal.  
Momenteel staan nieuwe kussens voor in de kerkbanken op het programma. 
Wij zijn hier al een eind in op weg. 



Tijdens de schoonmaak die drie keer per jaar gehouden wordt, zijn mensen 
uit ons team aanwezig en hebben hierin een coördinerende rol. 
Daarnaast vallen er af en toe wat kleine en ook grotere klussen te doen in 
zowel de kerk als in Irene. 
Bijvoorbeeld het ophangen van een nieuw railsysteem om de afbeeldingen 
aan de wanden  van de zalen in Irene makkelijk te kunnen wisselen, wij 
zorgen zo dat de schilderijen passen bij de seizoenen. 
In december brengen we de grote zaal van Irene in Kerstsfeer. 
Voor sommige klusjes zouden wij graag wat helpende handen hebben van 
gemeenteleden. Wij denken zelf aan handige mensen, jong of iets minder 
jong. Zie je/ziet u hier wel wat in, meld het bij een van de kerkrentmeesters 
of bij een van de teamleden.  
Margreet Bokhorst, Cora van Dillewijn, Ellen Kersloot, Simone van 
Kreuningen, Hedwig Overbeek, Heidi Wegman. 
Wij horen graag! 
 
Spaarproject KND 

 Spaarproject Kidscare Kenia 
Vandaag zijn de kinderen van de kindernevendienst 
tijdens de ochtenddienst in Irene voor een Special Sunday. 
Ze zullen horen dat het goed is om te delen wat je hebt. 
En ze krijgen een inkijkje in het leven van kinderen die in 
Kenia wonen. Ze hebben gezien hoe ze daar wonen, waar 

ze mee spelen en wat ze eten. 
Vandaag starten we met een spaarproject voor Kidscare Kenia. KidsCare helpt 
weeskinderen en kwetsbare kinderen in Kenia met thuiszorg in hun eigen 
omgeving. Zij bieden thuiszorg op dorpsniveau voor de armste kinderen en 
hun gezinnen op het platteland van Kenia. Met de hulp van KidsCare kunnen 
deze kinderen opgroeien in hun vertrouwde omgeving. Dankzij doelgerichte 
sociale en economische hulp komt het gezin uit een armoede isolatie en 
wordt weer onderdeel van de dorpsgemeenschap. KidsCare pakt de 
familieproblemen aan bij de ‘wortel’. 
We willen u vragen om uw kinderen weer geld mee te geven naar de 
kindernevendienst voor dit spaarproject. Ook komt er een QR code bij de 
collectes in de nieuwsbrief te staan. Zodat u ook digitaal mee kunt sparen 
(ook als u geen kinderen heeft bij de kindernevendienst) . 
De kindernevendienstleiding 
 


