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Orgelspel 
 
Opwekking 702 
Er is kracht voor wie hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer; 
wij hopen op de Heer, 
ja, wij hopen op de Heer. 
 

De God die troont voor eeuwig; 
de hoop die on ze redding is. 

Refrein: 
U bent de God die eeuwig leeft. 
De God die eeuwig leeft. 
U raakt niet moe of uit-geput, Heer. 
U bent de zwakke tot een schild, 
U sterkt en troost wie lijdt. 
U tilt ons op met arendsvleugels. 
 
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! 
 
Mededelingen 
Psalm 25: 1, 2 en 5 
1 
Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

2 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

5 
Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwen naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 
 
Votum en Groet 
 
  



In Memoriam Mevrouw Eveleens Hofman 
Gezang 14 vers 1 en 5 
1    
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

5    
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Inleiding op de dienst en voorstellen 
Opwekking 847 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 



Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
(Refrein 2) 
 
Gebed 
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. 
 
  



Opwekking 623 
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.                        ) 
 
Kindermoment door Martine van Soest 
Gebed om de heilige Geest 



Gezang 474 : 1 en 2 
1    
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
2    
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
 
Lezingen 1 Samuel 3 ; 1 - 10 
Preek: Hoe Gods stem verstaan 
 
Opwekking 687 
1 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

2 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

 
  



3 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
 

4 
Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft 

 
Gebeden 
Collecte 
 
Slotlied Gezang 293 
1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

2 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: Waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 

3 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 
 
 
 
4 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 



Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Jeugd in 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.  

 
Oliebollenactie 2022 
We kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde oliebollen actie en we 
bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Van de inpakkers tot de 
verkopers, van de bezorgers tot iedereen die een zakje oliebollen of beignets 
heeft gekocht. Zonder jullie hadden we het niet kunnen doen. 
Weer en wind heeft een ieder niet tegengehouden en we hebben daarom 
een mooie omzet van Euro 16.156,- weten te realiseren. Na aftrek van de 
kosten komen we op een netto opbrengst van Euro 7.338,- 
Dit hele mooie resultaat hebben we weten te bereiken door de verkoop van 
8.890 oliebollen met rozijnen, 1.766 oliebollen zonder rozijnen en 2.209 
appelbeignets. Dit allemaal mogelijk gemaakt door meer dan 60 vrijwilligers. 
Aan het eind van de actie hadden we nog wat oliebollen over. Deze hebben 
we, in goed overleg, geschonken aan het vluchtelingen hotel van het Leger 
des Heils. 
Als commissie hebben we inmiddels onze evaluatie al gedaan en hebben 
geconcludeerd dat de hele actie voortvarend is verlopen. We kijken al weer 
uit naar het eind van 2023 om de nieuwe actie te starten. De vergaderdata 
zijn in ieder geval al vast gezet. 
Vriendelijke groeten, de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico 
Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)  
  



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).  
 


