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Orgelspel 
Opwekking 44 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
 

Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand 
begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op zich nam. 

 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht.   (Refrein) 
 
Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht.   (Refrein) 
 
Opwekking 604 Kom en laat ons prijzen 
Kom en laat ons prijzen 
de God van alle eeuwen, 
Vader van de schepping, 
Heer van zee en land. 

Kom en laat ons prijzen 
en juichen voor zijn grootheid, 
want Hij, de grote Koning, 
heeft de wereld in zijn hand. 

 



Refrein 1: 
Eer en verheerlijk Hem, 
open je hart voor zijn aanwezigheid. 
Eer en gehoorzaam Hem, 
want Hij, de grote Koning, 
heeft de wereld in zijn hand. 
Eer en verheerlijk Hem, 
open je hart voor zijn aanwezigheid. 
Eer en gehoorzaam Hem, 
want Hij, de grote Koning, 
heeft de wereld in zijn hand. 
 
Kom, laat ons aanbidden 
de God van onze redding, 
onze goede herder, 
die ons leven leidt. 
Kom, laat ons aanbidden, 
ons buigen voor zijn grootheid, 
want Hij is onze God 
en wij de schapen die Hij weidt. 
 
 
 
 
 

Refrein 2: 
Eer en verheerlijk Hem, 
open je hart voor zijn 
aanwezigheid. 
Eer en gehoorzaam Hem, 
want Hij is onze God 
en wij de schapen die Hij weidt. 
Eer en verheerlijk Hem, 
open je hart voor zijn 
aanwezigheid. 
Eer en gehoorzaam Hem, 
want Hij is onze God 
en wij de schapen die Hij weidt. 

 
Omdat wij aan Hem toebehoren, 
wandelen wij in zijn licht. 
Om Hem te zien, zijn stem te horen, 
komen wij voor zijn aangezicht. 
 
(Refrein 1) 
 
Want Hij, de grote Koning, 
heeft de wereld in zijn hand. 
 
  



Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Ps. 149:1,2 
1    
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer 
verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

2    
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
Aanvangstekst: 1. Sam.15:22 
Gebed om ontferming 
 
Opwekking 544 Meer dan ooit 
Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
Refrein: 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen; 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 



is het waard te weten wie U bent. 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
Opwekking 648 Levend offers 
U roept ons, Vader, 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 

Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 

Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; 
wij eren U. 
 
Wij knielen neer bij het kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij. 
U wilde sterven voor ons; 
ons leven geven wij.    Refrein: 
 
Opwekking 270 Wie is God 
Refrein: Wie is God behalve onze Heer? 

En wie is een Rots behalve onze God? 
 
Een Schuilplaats en een Schild, 
een Burcht en een Bevrijder is Hij, 
voor wie vertrouwen op Hem.  (Refrein) 
 
Hij sterkt mij in de strijd 
en doet mij overwinnen keer op keer, 
ik geef voor eeuwig Hem de eer.  (Refrein) 



Kindermoment 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing Matth 14: 22-36   
Gezang 47 
1    
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 

2    
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

3    
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
Verkondiging 
Opwekking 789: Lopen op het water 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 



De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.  (Refrein) 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, ) 
in vertrouwen U te volgen,                             ) 
te gaan waar U mij heen leidt.                         ) 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.         ) 2x 
Ik vertrouw op uw genade,                              ) 
want ik ben in uw nabijheid.                           ) 
 
Ev. Liedbundel 275: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik. 
1 
'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van genâ. 
Van ontferming en verlossing 
Door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend, 
alles, alles hebt volbracht. 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
lam van God, voor ons geslacht. 
 

2 
'k Heb geloofd en daarom hoger, 
hoger dan Kalvarie's top, 
zie ik boven lucht en wolken 
Hogepriester tot U op: 
Die in 't ware tabernakel 
Voor Gods aanschijn t' allen tijd, 
als haar Hoofd voor Uw gemeente 
Strijdend bidt en biddend strijdt. 

3 
'k Heb geloofd in U, wie d' aarde 
Met haar doornen heeft gekroond, 
maar Die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont; 
U, aan wiens doorboorde voeten 
Eenmaal in het gans heelal, 
hier, daarboven en Hieronder 
Alle knie zich buigen zal. 
 

4 
Ja, 'k geloof, en daarom zing ik 
Daarom zing ik U ter eer, 
's Werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
O, kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken weder!' 
Kom, Heer Jezus, kom! ik wacht. 

Informatie Grain of Wheat 
 
Voorbede 
collecte 
  



Slotlied: Gezang 473: 1,2,3,8,10 
1    
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2    
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

3    
Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

8    
Neem en weeg mijn staat en stand 
in de weegschaal van uw hand. 
Maak dat ik in deemoed leer 
knecht te zijn, als Gij, o Heer. 

10    
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Zegen  
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Trans World Radio 
 
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.  

 
Collecte 8 Januari 2023  
De collecte voor deze zondag is bestemd voor Trans World Radio. 
De missie van TWR is : De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus 
Christus door middel van radio en andere media zoals internet, zodat levens 
blijvend veranderd worden. TWR ondersteunt hierbij de kerken bij het 



uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Here 
Jezus die gaf in Matteus 28: 19. Dit doen ze op 
verschillende manier door gebruik te maken van 
massamedia.  
voor meer informatie zou ik zeker even kijken op 
de site van www.twr.nl  
U kunt uw gift ook storten op  bankrekening 
NL73RABO0380144069 t.n.v. de ZWO Hervormde 
Gemeente Aalsmeer onder vermelding van TWR. 
Namens de ZWO Commissie Edwin Koster 
 
Week van gebed 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan 
om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme, wereldwijd, in Nederland en lokaal. Tijdens de Week van gebed voor 
eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden 
ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving 
in de voorbeden een plek te geven. Ook het Beraad van Kerken sluit aan bij 
de Week van gebed voor eenheid van christenen en organiseert op zondag 15 
januari om 9.30 uur een Oecumenische viering in de RK Karmelkerk, 
Stommeerweg 13.  Ook in de andere kerken zal deze zondag aandacht 
worden besteed aan de Week van gebed. De Aalsmeerse en Kudelstaartse 
kerken nodigen u uit in de week van 15 januari t/m 20 januari mee te bidden 
in de hieronder vermelde kerken: 
 
Dag Tijdstip Locatie 

Zondag 15 januari 20.00-21.00 uur Hervormde Kerk Aalsmeer-Dorp 

Maandag 16 januari 20.00-21.00 uur Open Hof Kerk (samen met de Doopsgezinde 
gemeente en RK Karmelkerk) 

Dinsdag 17 januari 20.00-21.00 uur De Spil in Kudelstaart (samen met Alphakerk en RK 
St. Jangeboorte) 

Woensdag 18 
januari 

20.00-21.00 uur Lijnbaankerk 

Donderdag 19 
januari  

20.00-21.00 uur Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost (samen met 
Cama-gemeente) 

 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door Missie 
Nederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN).  


