
Liturgie oudejaarsavonddienst 2022  

om 19.30 uur in de Dorpskerk te Aalsmeer 
Voorganger : D.W. Vollmuller 
Organist : C. Schaap 
 

 
Zingen voor de dienst 
Gezang 459 vers 1, 3, 6, 7 en 8         Door de nacht van strijd en zorgen…. 
1    
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 

3    
Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 

6    
Een van hart en een van zinnen, 
een in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
een in tijd en eeuwigheid. 

7    
Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 

8    
Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan den Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 
 
Gezang. 292 vers 1 en 5 (bundel 1938)     Uren, dagen, maanden, jaren 
1 
Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen. 
Ach, wij vinden, waar wij staren, 
niets bestendigs hier beneen! 
Op de weg, die wij betreden, 
staat geen voetstap die beklijft. 
Al het heden wordt verleden, 
schoon 't ons toegerekend blijft. 

5 
Snelt dan, jaren, snelt vrij henen 
met uw blijdschap en verdriet. 
Welk een ramp ik moog' bewenen, 
God, mijn God, verandert niet! 
Blijft mij alles hier begeven, 
voortgeleid door zijne hand, 
schouw ik uit dit nietig leven 
in mijn eeuwig vaderland. 

 



Mededelingen ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Gezang. 202 vers 1 en 3 (bundel 1938) Wat vlied’ of 
bezwijk’ getrouw is mijn God 
1 
Wat vlied of bezwijk', getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten m' altijd. 
3 
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 
 
Bemoediging en groet 
 
Gezang. 202 vers 4 en 5  (bundel 1938) 
4 
Hij spreekt tot mijn ziel van 't leven in 't licht 
en 'k houd dan mijn oog op 't hoogste gericht. 
Hij voert m' op zijn vleug'len naar heilige sfeer, 
en 'k voel dan de boeien der zonde niet meer. 
5 
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied: "Zijn goedheid is groot!" 
 
Gebed 
 
Opwekking 519 Ik vertrouw op U 
Ik vertrouw op U, 
ik vertrouw op U, 
ik vertrouw op U, o God. 
Ik vertrouw op U, 
ik vertrouw op U, 
ik vertrouw op U, o God. 

U geneest mijn ziel, 
U geneest mijn ziel, 
U geneest mijn ziel, o God. 
U geneest mijn ziel, 
U geneest mijn ziel, 
U geneest mijn ziel, o God. 



Refrein: 
Mijn hoop is op U, 
de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft; 
mijn hoop is op U, 
mijn Schepper, mijn rots en mijn heil. 
 
Heer, ik schuil bij U, 
Heer, ik schuil bij U, 
Heer, ik schuil heel dicht bij U. 
Heer, ik schuil bij U, 
Heer, ik schuil bij U, 
Heer, ik schuil heel dicht bij U.   (Refrein) 
 
Schriftlezing: Psalm 90 (vertaling 1951)  
Opwekking. 245 Hier in Uw heiligdom 
1 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

2 
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

3 
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Verkondiging 
 
JdH 213 vers 1, 2 en 3  Scheepje onder Jezus hoede……..…. 
1 
't Scheepke onder Jezus' hoede 
Met de kruisvlag hoog in top, 
Neemt, als arke der verlossing, 
Allen, die in nood zijn, op. 

Refrein: 
Al staat de zee ook hol en hoog, 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
En 't veilig strand voor oog. 



2 
Zonne, biedt dat scheepj' uw 
glanzen, 
Koeltjes, stuwt het zacht vooruit; 
Golven, steunt gebed en psalmzang 
Met uw zilv'ren maatgeluid. 

Refrein: 
Al staat de zee ook hol en hoog, 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
En 't veilig strand voor oog. 

 
3 
Arme zondaar, zie de kruisvlag 
Wapp'rend langs de oceaan: 
Weet, de Heer is in het scheepje 
Kom! neem uw verlossing aan. 

Refrein: 
Dies rijst een lied tot God omhoog, 
Ruist vol een dankakkoord: 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
En 't veilig strand voor oog. 

 
Voorbede en Dankgebed afsluiten met het gezamenlijk Onze Vader……. 
Collecte 
 
Slotlied  Nieuwe Liedboek 416, vers 1, 2, 3 en 4  Ga met God  
1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegengroet  
 
 
 
 
 
Wij wensen u een 
fijne jaarwisseling! 
 
 



Liturgie Zondag 1 januari 2023, Dorpskerk, Aalsmeer 
Aanvang van de dienst: 10:30u 
Voorganger: Theo Maarsen 
Organist: Cornelis Schaap 
 

 
Opwekking 267 Groot is de Heer 
Groot is de Heer, 
Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht 
staan wij vast in zijn lief-de. 
Groot is de Heer, 
Hij's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij zijn lief-de. 
 
 

Refrein 1: 
Groot is de Heer en waard onze 
lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 

Opwekking 797 Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 



U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
(Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;  ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.    ) 2x 
Vader, maak ons één!                          ) 
 
(Refrein) 
 
Begroeting en welkom 
  
Aanvangslied: Psalm 27 ; 1, 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn Goden Here 
1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 



Stil gebed 
Votum en Groet 
  
Opwekking 70 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam 
Mannen: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt 
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde 
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder 
van uw heerlijkheid. 
 

Vrouwen: 
Heer, onze God, 
die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land 
met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, 
dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid 
en luister schenkt? 

Allen: 
U komt ons, Heer, 
in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, 
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil 
in eeuwigheid! 
 

Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt 
met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, 
heffen wij het aan: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam!  

Lezingen:  2 Kor. 1 : 1 – 2 
Num. 6 : 22 – 27 

  
Gezang 1 : 1 – 4 God heeft het eerste woord 
1    
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2    
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3    
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4    
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 



  
Verkondiging 
  
Opwekking 126 Jezus vol liefde 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 
  
Dankgebed, Voorbede, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
Collecte 
  
Slotlied: Gezang 487 : 1, 2, 3 De Heer heeft mij gezien 
1    
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
2    
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
3    
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 



 
Zegenbede 
Aansluitend Gezang 456 : 1, 2, 3 Zegen ons Algoede 
1    
Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

2    
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

3    
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Diaconie eigen wijk 
 
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.  



Namen voorgangers  
De beroepscommissie wil wij u graag in de gelegenheid stellen om 
geschikte predikanten 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 
 
 


