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Orgelspel 
Johan de Heer 98: Samen in de naam van Jezus 
1 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 

2 
Heel de wereld moet het weten, 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

3 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is Uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Opwekking 277 Machtig God Sterke Rots 
Refrein: 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid.  
 
  



Machtig God, sterke rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend licht, morgenster, 
niemand is als U. 

 
 
 
Refrein: 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan en zingen Aanvangslied  
Psalm 89: 1, 9 en 11 
1    
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
9    
Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, 
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; 
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 
11    
Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud; 
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. 
Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven, 
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven. 
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen, 
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen. 
 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 



Leefregel uit Matteüs 5 
 
Lofprijzingsliederen 
Medley 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft.  
 
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. 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
’k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
 

Refrein: 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard’ 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 

 
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. 
 
  



Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 
Opwekking 685: Met ons lied Heer 
Met ons lied, Heer, 
roept ons hart uit naar U, 
naar U alleen. 
Vol verwachting, 
vol verlangen naar U; 
U maakt ons één. 

 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte, 
in uw huis binnengaan. 

 
Refrein: 
Hosanna, hosanna, 
U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
Hosanna, hosanna, 
kom met uw Geest, vernieuw ons, 
verheerlijk uw naam, Heer Jezus. 
 
Met ons lied, Heer, 
keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen. 
U maakt harten 
die gebroken zijn heel; 
U maakt ze één. 

 
Als wij U zien, Heer, 
geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en 
schaamte, 
in uw huis binnengaan. 

 
(Refrein) 
 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan. 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan. 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, in uw huis binnengaan. 



Kindermoment door Maaike Heil 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing(en) uit NBV21 Matteüs 3: 13-17  

Jesaja 42: 1-7 
 
Liedboek 524: Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
1.  
Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
stroomt aller wereld water daarin samen. 
Noach en Mozes, Jona en Naäman 
moedigen U vanaf de oever aan. 
2.  
Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
3.  
Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in bedwang. 
4.  
Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 
5.  
Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 
in ons gedompeld, één van ons geworden, 
Gij roept de hele schepping tot de orde 
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 
 
Verkondiging  
  



Luisterlied: Opwekking 805: Maak ons hart onrustig, God  
1 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

2 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

3 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 

4 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

 
Want het is uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid. 
Voor- en dankbeden 
Collecte voor kerk en diaconie 
 
We gaan staan en zingen als slotlied 
Liedboek 416: Ga met God en Hij zal met je zijn 
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. 

 
Wegzending 
Zegen afgesloten met gesproken amen 
Orgelspel 
 
 
 
 



 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Missionair werk 
 
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 22 januari Missionair werk 
Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. 
Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, 
ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar 
mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad 
en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis 
waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en 
motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk de 
missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de 
collecte of maak een bijdrage over op  NL95 RABO 0300 
1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente o.v.v. 
Missionair Werk januari. 
U kunt ook de hierbij afgedrukte QR code gebruiken. 
Hartelijk dank voor uw gift, namens de diaconie, 
Margriet van Klinken 
 
 
Actie Kerkbalans 2023 
Deze week gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle 



gemeenteleden van wijk Dorp en Oost vanaf 18 jaar weer de 
Kerkbalansfolder en het verzoek voor een jaarlijkse financiële vrijwillige 
bijdrage. 
 
Uw jaarlijkse bijdrage is nog steeds onze belangrijkste inkomstenbron en 
wordt gebruikt om de diverse gebouwen te onderhouden en warm te 
houden, maar natuurlijk ook voor het jeugdwerk, de weeksluiting in het 
Zorgcentrum, evangelisatie/missionaire projecten, de (video)techniek, de 
organisten, de (gast)predikanten etc. U kunt het allemaal teruglezen in de 
Kerkbalansfolder. 
 
Een steeds groter deel van u ontvangt deze Kerkbalansfolder per mail. Maar 
na een aantal “Coronajaren” worden de enveloppen dit jaar ook weer voor 
een deel rondgebracht door “lopers”. 
U helpt de lopers enorm als u de antwoordenvelop met uw financiële 
toezegging weer even bij de loper door de brievenbus gooit. Zijn of haar 
adres staat op de grote envelop geschreven. 
Als u buiten Aalsmeer(derbrug), Kudelstaart of Rijsenhout woont dan krijgt u 
de Kerkbalansfolder per post en vragen wij u om de antwoordenvelop ook 
per post retour te sturen of af te geven bij één van de kerkrentmeesters. 
 
Mocht u begin februari nog steeds geen Kerkbalansfolder hebben 
ontvangen, schiet dan even één van de kerkrentmeesters aan (Peter 
Kersloot, Henk  van Klinken of Ezra Overbeek). We hebben altijd nog wel een 
exemplaar liggen voor u. 
 
We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!  
 
Hartelijke groeten, 
Uw kerkrentmeesters 
 


