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Orgelspel 
Gezang 21: 1, 3 en 7 
1    
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag 
verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

3    
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem 
verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

7    
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Opwekking 684 Adembenemend 
Uw majesteit is onaantastbaar, 
niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
van uw heilig aangezicht. 
 

Toch bent U niet onbereikbaar; 
door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 



Refrein: 
U bent adembenemend, 
eindeloos mooi, 
overstijgt wat een mens 
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, 
buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
met uw majesteit en pracht. 
 
Uw werken zijn verbazingwekkend, 
schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek’lijk is de grootsheid 
waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond’lijk zijn uw wegen, 
onvoorstelbaar is uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
ontzagwekkend is uw kracht. 
 

Toch bent U niet onbereikbaar; 
door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
overal altijd nabij. 

(Refrein) 
 
Uw wijsheid is onovertroffen 
en uw woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
eeuwig blijft uw trouw bestaan. 

Onweerstaanbaar is uw liefde, 
uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk, 
want U bent die U bent. 

  
Welkom en mededelingen  
Psalm 100 
1    
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
2    
Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 



3    

Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
4    
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Bemoediging en groet 
 
Hemelhoog 540 (In de morgen) 

1 
In de morgen 
verwonder ik mij over U 
want U voedt mijn diepst verlangen, 
leert mij stil en onbevangen 
al mijn doen en mijn laten te geven 
aan de Heer van mijn leven. 
2 
In de middag, 
als duizend dingen in mij 
U zo kunnen overstemmen, 
wil ik U in alles kennen 
en getuigen van U in mijn leven. 
Heer, maak mij tot een zegen. 
 

3 
In de avond, 
stil in gebed, dicht bij U. 
Onbezorgd kan ik gaan slapen; 
laat mij opgewekt ontwaken, 
want ik weet dat U voor mij wilt 
zorgen, 
elke dag, nu en morgen. 

 
 
De Tien Woorden als geloofsbelijdenis 
Gebed 
 
  



Opwekking 623 (laat het huis gevuld zijn) 
Laat het huis gevuld zijn 
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn 
met mijn geur. 
 

Refrein 1: 
Want Ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door je heen. 

 
Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon 
Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn 
en schoon. 
 

Refrein 2: 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen.

Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
Heer, wees welkom met uw Geest ) 
en doorwaai nu heel het huis.         ) 
Kom en maak het tot een tempel        ) 
waar U woont.                          ) 
Laat uw leven in ons zijn,             ) 2x 
maak ons heilig, puur en rein.        ) 
Laat het levend water stromen         ) 
door ons heen.                         ) 
 
  



Opwekking 616 (houd me dichtbij U) 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t’rug naar U. 
 

Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 

Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t’rug naar U. 
 
Kinderlied Opwekking kids 112 (Hé luister mee) 
Refrein: 
Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. 
Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. 
 

Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 

Luister maar mee 
en doe maar mee, ja! 
Luister maar mee 
en doe maar mee, ja! 



Kindermoment 
 
Schriftlezing OT – Genesis 12: 1-5 
Schriftlezing NT – Lukas 21: 12-19 
Psalm 125: 1 en 4 
1    
Wie op den Here God vertrouwen 
staan als de Sion vast. 
Hoe hoog het onheil wast, 
zij wank'len niet die op Hem bouwen. 
Zij zullen als de berg des Heren 
de tijd trotseren. 
 
 

4    
Wie op de dwaalweg zet zijn voeten 
en wie in eigenwaan 
kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. 
Maar laat wie goed doet goed 
ontmoeten, 
wie vraagt naar U, Heer, richt zijn 
schreden! 
Schenk Israël vrede! 

 
Overdenking met als thema: roeping – volharding – zegen 
Toewijdingslied NLB 833 5x (Neem mij aan zoals ik ben) 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
Collecte: Kerk, beheer en diaconie 
 
Slotlied Gezang 429 (Wie maar de goede God laat zorgen) 
1    
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 

2    
Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 

3    
Treed vrolijk voort op 's Heren 
wegen, 
neemt zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 

wanneer gij daarop biddend 
wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 



Zegen 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Zending over grenzen 
 
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.  

 
Energiekosten. 
Zoals u wel gemerkt heeft zijn de energiekosten de laatste tijd het 
onderwerp van gesprek. Voor veel mensen geeft dit een aanzienlijke 
kostenpost in deze toch al dure tijd. Zo hebben wij als gemeente ook een 
aanzienlijke kostenpost te verwachten als het gaat om het energieverbruik 
voor de Dorpskerk. Als Kerkrentmeesters zijn we hiermee dan ook al  aan de 
slag om een besparing te kunnen realiseren. Om zo de kosten die we met 
elkaar moeten dragen te kunnen verminderen. Deze maatregelen zullen zijn 
door eenvoudig de temperatuur te temperen tijdens de diensten, het 
opwarmprotocol van de kerk aan te passen, tot aan technische aanpassingen 
die nu met de huidige stand van techniek mogelijk zijn aan het 
verwarmingssysteem. Zo hopen we een besparing te realiseren. Maar er zijn 
ook eenvoudige zaken die we zelf kunnen doen in en rondom de kerk die een 
bijdrage opleveren.  Deuren zoveel mogelijk sluiten om tocht te vermijden, 
verlichting uit te doen als dit niet meer nodig is, etc. Met elkaar kunnen we 
zo de energiekosten verminderen. 
 
Spaaractie KND 
Heeft u de vrolijke gezichtjes na de dienst afgelopen zondag gezien van onze 
kinderen? Ze hadden Special Sunday.  
Gelijk vanaf 10 uur was iedereen welkom in Irene.  
Keniaanse muziek verwelkomde alle (bijna 30) kinderen. 



Deze zondag stond in het teken van Kidscare Kenia.  
Wat hebben we een heerlijke ochtend beleefd met elkaar. 
Confronterend was het ook. De regen blijft namelijk uit in Kenia en de grond 
is inmiddels onvruchtbaar geworden. Er is een groot voedsel tekort. 
Samen met de kinderen willen wij dan ook de komende tijd acties opzetten 
om  zo met elkaar geld bij elkaar te sparen zodat er voedsel pakketten 
gekocht kunnen worden.  
We hebben met elkaar naast veel geleerd ook veel plezier gemaakt. Zo zaten 
we helemaal onder het meel bij het maken van chapati deeg (waar we thuis 
platte broden van hebben gebakken) en zaten er anderen met rode handen 
van het kleien van de huisjes. Het plezier wat we met elkaar mochten 
beleven was weer goud waard.  
Wilt u ook een keer een Special Sunday mee beleven? Dat kan! Geef het aan 
bij Dickie, u bent meer dan welkom! 
Voor meer info over het project kunt u kijken op www.kidscarekenia.nl 
 
Groet uit Aiud-Felenyed ( Roemenië). 
De gemeente van Aiud-Felenyed vergrijst en de jonge mensen zijn 
weggetrokken naar het buitenland. Toch heeft de gemeente een mooi 
bedrag gespaard ter beschikking van levensmiddelpakketten voor Oekraïense 
vluchtelingen. Eén dezer weken zal een busje naar de grens Hongarije-
Oekraïne rijden om de spullen( levensmiddelen, medicijnen e.d.) af te geven.  
Ook de giften van onze kerkelijke gemeenten in Aalsmeer zullen gebruikt 
worden en in januari/februari zal de curator van de gemeente naar de grens 
rijden met een bus vol pakketten en goederen geschonken door onze 3 
gemeenten. Mevrouw Guda Markwat heeft weer een groot aantal warme 
kindertruien gebreid in de mooiste kleuren en met de prachtigste 
afbeeldingen daarop geborduurd. Heel veel dank daarvoor! De truien zijn 
inmiddels opgestuurd! Met het vooruitzicht van een koude winter zijn ze zeer 
welkom.  Afgelopen weken hebben we telefonisch en per email contact met 
ds. Korad Lõrinsz gehad. Zoltan, de vader van Konrad heeft fysieke klachten 
gehad en staat nu onder controle bij de arts. Gelukkig gaat het met hem en 
de rest van de familie goed. Wij worden van harte gegroet. Wij vragen uw 
voorbede voor de gemeente te Aiud en voor hun werkzaamheden 
betreffende Oekraïense vluchtelingen.  
Namens de Roemenië-commissie: Annie van den Broeck, Hedwig Overbeek, 
Mijndert Noordhoek, Paul van der Boon, Peter Hulsbos, Casper en Marianne 
v.d. Schilden. 

http://www.kidscarekenia.nl/

