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Voor de dienst 
Gezang 242: 1, 2 en 3 
1    
Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

2    
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

3    
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
Opwekking 538 
De Koning komt, dit is het uur. 
Zijn ogen zijn een brandend vuur. 
Hij is het einde, het begin, 
zijn naam is Jezus. 
Het levend Woord vanuit zijn mond 
beweegt de aarde, schudt de grond, 
maar aan zijn stem herken ik Hem; 
de stem van Jezus. 



Refrein: 
Voor Hem zing ik mijn liefdeslied, 
tot de wereld hoort en ziet: 
de Koning komt, 
de Koning komt er aan. 
Een hart vol zorgen, uitgeblust, 
maakt Hij nieuw en geeft Hij rust. 
De Koning komt, 
de Koning komt er aan! 
 

Zijn adem is de zoetste wijn, 
genade is bij Hem te zijn. 
Hij deelt mijn vreugde en mijn pijn, 
want zo is Jezus. 
Zijn handen zijn doorboord voor 
mij, 
de prijs betaald, de weg is vrij. 
Hij kijkt niet om, het is voorbij, 
want zo is Jezus. 

 
Mededelingen 
 
Adventskaars wordt aangestoken 
God zal wonen bij de mensen 
 
In een wereld vol met vragen, 
wachten wij vol ongeduld, 
op een droom die ons kan dragen, 
en ons weer met hoop vervult. 
Hij zal komen, God is met ons, 
door profeten al verwacht. 
God zal wonen bij de mensen,  
komt als kind in onze nacht. 
 
Zingen: Adventslied “Wachten op het wonder” 
Wachten op het wonder  
Wachten op het kind 
Wachten op het wonder 
Dat een nieuwe tijd begint 
 

Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 

Wachten op het wonder 
Wachten op het licht 
Wachten op het wonder 
Van dat heerlijke bericht 
Immanuël... 
 

Wachten op het wonder 
Wachten op Gods stem 
Wachten op het wonder 
Dat Hij doet in Bethlehem 
Immanuël... 



Stilgebed 
Votum en groet 
 
In Memoriam Martin Ramp 
Gezang 118: 1 en 2 
1    
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

2    
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Inleiding op de dienst 
Gebed 
 
Gezang 126 
1    
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

2    
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

3    
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 



Opwekking 501 
1 
Vader mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
2 

Heilige Geest, U mijn Trooster 
maak mij sterk, hef mijn hoofd 
omhoog. 
Heer uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
Oh, laat uw vrede heersen in mijn 
hart. 

Refrein: 
Heer ik verlang zo naar meer van U. 
Vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit, door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest, 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Kindermoment 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen Jesaja 35 1-10 

Marcus 1: 1-10 
 
Psalm 84: 1, 3 en 6 
1 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

3 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

  



6 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Overdenking 
 
Opwekking 293 
Bereidt de weg van de Heer, 
effent de baan 
in Jezus' naam. 
Hij zal de poorten van uw hart 
binnengaan. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 

Refrein: 
Wij zullen heel de aarde vullen 
met lof. 
Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 
Wij willen Hem alleen, 
geen ander als Heer. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 

 
En Jezus komt weer t'rug, 
wij zullen Hem zien 
in al zijn pracht, 
vol glorie en macht, 
maar wij ervaren nu reeds zijn koningschap. 
Hosanna, wij dienen de Heer.   (Refrein) 
 
Zijn rijk breekt krachtig baan. 
De schepping wordt vrij 
onder zijn heerschappij. 
Eens buigt zich elke knie 
en juicht elke tong: 
Hosanna, want Jezus is Heer.   (Refrein) 
 
Presentatie Fred en Wilma Westering uit Albanië 
  



Opwekking 174 
Refrein: 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 

Tegenstem vrouwen: 
Wij juichen, tot eer 
van onze God, die ons liefheeft. 
Wij juichen, tot eer van onze God. 

 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 

 
Tegenstem vrouwen: 
Liefde is zijn schepping, 
zou Hij jou vergeten. 

 
(Refrein) 
 
Wees als een boom die vruchtdraagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 

Tegenstem vrouwen: 
Wees een boom die vruchtdraagt, 
drink het levend water. 

 
(Refrein) 
 
Gebeden 
Collecte 
 
Evangelische Liedbundel 357 
1 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 

2 
In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng'len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht. 
Vogels, bloemen en fonteinen, 
't werk, dat van Uw vreugd getuigt. 

 
  



3 
Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van Uw pracht: 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen: 
doof niet voor Uw licht ons oog. 

4 
Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij Uw naam verhogen, 
juichend voor Uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 

 
5 
Wil van ons Uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door Uwe liefde 
eeuwig in Uw vreugde zijn. 
 
Zegen 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk en beheer 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 
 

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

 
  



Start beroepingswerk  
Als beroepscommissie hebben wij onze eerste bijeenkomst gehad. Hiermee 
is het beroepingswerk van start gegaan. Bij deze procedure willen wij u graag 
in de gelegenheid stellen om geschikte predikanten aan ons door te geven 
via de kerkenraad. Indien u een predikant/proponent weet waarvan u denkt 
dat deze in onze gemeente zou passen, dan kunt u deze naam doorgeven 
aan de scriba (scribadorpskerkaalsmeer@gmail.com). Belangrijk is dat u ook 
aangeeft wáárom u deze kandidaat geschikt vindt én  uw eigen naam 
vermeldt. Gedurende het hele beroepingsproces kunt u namen blijven 
doorgeven. Wij hopen echter vóór onze volgende bijeenkomst van 11 januari 
2023 al enkele namen te mogen ontvangen. Wij hopen van u te horen!  
Hartelijke groeten, de beroepingscommissie 
 
Kinderkerstfeest 2022  
Zondag 18 december om 16.30 uur is het eindelijk zover: het jaarlijkse 
kinderkerstfeest zal weer in de Dorpskerk van Aalsmeer gevierd gaan 
worden. 
De kinderen zijn ondertussen al druk aan het oefenen voor de musical en het 
belooft dit jaar weer een ouderwets feest te worden. Uiteraard is iedereen 
van harte welkom om het feest van de geboorte van Jezus mee te vieren. 
Nodig dus daarom je vriendjes, vriendinnetjes, opa’s oma’s enz. uit. Zo 
kunnen we er dit jaar weer met zijn allen een groot kinderkerstfeest van 
maken. Graag tot zondag 18 december, 16.30 uur!

 



Loop je mee met de Kerstwandeling? 
Op initiatief van de Raad van Kerken 
Aalsmeer organiseren negen kerken uit 
Aalsmeer en Kudelstaart van 17 tot 27 
december een Kerstwandeling door 
Aalsmeer-Dorp voor jong en oud! Ga samen 
met het egeltje op zoek naar de tien 
tafereeltjes en ontdek zo het kerstverhaal 
van 2000 jaar geleden. Via de website 
www.kerstfeestaalsmeer.nl kan je de route 
en het ingesproken verhaal vinden, dus trek 
gauw je dikke jas aan en neem een lichtje 
mee, om samen met je opa’s, oma’s, broers, 
zussen, vrienden, vriendinnen, papa’s en 
mama’s de wandeling te lopen en meer over 
Kerst te leren! 
De route is het leukst om te lopen tussen 16.00 en 20.00 uur, want dan staan 
alle lichtjes aan en kan je het egeltje dat met je meegaat het beste zoeken. 
Voor de wandeling is het handig een opgeladen telefoon mee te nemen om 
het ingesproken verhaal bij alle tafereeltjes te luisteren. Heb je geen 
telefoon, geen probleem want de teksten kunnen gedownload worden op de 
website. Zien we jou ook? 
 
Kerstmiddag senioren 
D.V. donderdag 15 december houden we de Kerstmiddag om 14.30 uur in 
gebouw "Irene". 
We zijn ontzettend dankbaar, dat  we weer met elkaar de geboorte van de 
Here Jezus kunnen gedenken. 
De middag zal deze keer anders ingevuld worden, we hebben géén 
broodmaaltijd en het is rond vijf uur afgelopen. 
Natuurlijk luisteren we naar het Woord van God  en gaan we zingen, met 
Tineke achter de piano. 
Tussendoor een gezellig samenzijn en laten we ons verwennen. 
U bent van harte uitgenodigd, wij zien er naar uit! 
Namens de vrouwenraad, Rina 
 
  



Oliebollen actie 2022 
De voorbereidingen voor de oliebollen actie van dit jaar zijn al weer volop in 
gang. De eerste vergaderingen zijn geweest, de WhatsApp groep van de 
commissie staat bol van de berichtjes over en weer. Alles met als doel om 
iedereen dit jaar weer van heerlijke oliebollen en appelbeignets te kunnen 
voorzien. 
We zijn blij te melden dat we dit jaar, na twee jaar 
afwezigheid, weer een kraam zullen hebben in de 
Albert Heijn in Aalsmeer Dorp. Daarnaast is de 
vertrouwde stek op de brug bij The Beach aan de 
Oosteinderweg zoals altijd ook weer beschikbaar. De 
verkoop zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 30 
december en zaterdag 31 december. 
Wie zeker wil zijn van voldoende oliebollen en 
beignets kan voor de bestelling al terecht op de 
website www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie  of gebruik de QR code 
hiernaast. De bestellingen kunnen worden thuisbezorgd of worden 
afgehaald in ’t Anker (achter de Oosterkerk) aan de Oosteinderweg . Ook 
kunt u gebruik maken van het bestelformulier aanwezig hier in de kerk en 
deze inleveren in Irene of in de brievenbus van Oosteinderweg 317 en Venkel 
6 in Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 in Kudelstaart. 
Vriendelijke groeten, de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  
 
 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie

