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Orgelspel 
 
Opwekking 462 Aan Uw voeten Heer 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd 
maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
 
  



Welkom 
Psalm 145 vers 1 O Heer, mijn God  
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
  
Bemoediging & Groet   
NLB 995 vers 1 en 2 O Vader trek het lot U aan 
1    
O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor 
brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 

2    
O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun 
brood, 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten, wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
Richtlijn voor ons leven uit Micha 6 vers 8  
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. 



Gebed om de heilige Geest  
Kindermoment  
 
Schriftlezing:  Leviticus 25 vers 8-12 (NBV21) 

Lukas 4 vers 14-30 (NBV21) 
 
Hemelhoog 703 Ik was hongerig en jij gaf mij te eten  
‘Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan. 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,’ 
zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan.’ 
‘Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren. 
Ik was een vreemdeling; jij liet Mij binnengaan. 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,’ 
zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan.’ 
 
‘Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen. 
’k Was gevangen; jij ging niet bij Mij vandaan. 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders,’ 
zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan.’ 
 
Psalm 99 vers 1,2 en 3 God is Koning 
1    
God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 

2    
God, die recht gebood, 
is in Sion groot; 
van zijn troon belacht 
Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, 
heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; 
laten zij die eren! 

3    
Niet op bruut geweld 
hebt G' uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt; 
Ik bemin het recht. 

Onder uw beleid 
heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven 
aan uw volk gegeven. 

  
  



Verkondiging Genade als schuurpapier 
Uitgangspunt voor de verkondiging vormt Lukas 4 vers 19 en 21: 
19 Om een genadejaar van de Heer uit te roepen.  
21 Vandaag is dit schriftwoord in uw oren vervuld.  
 
Gezang 21 vers 5,6 en 7 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden 
5    
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstig, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
6    
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
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!  
 
  



Dankgebed, voorbede, stil gebed, Opwekking 436 gezongen Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
 
 

Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 

 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.  (Refrein) 
 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. Amen. 
 
Slotlied Hemelhoog 677 
1 
God roept ons allen tot de daad; 
zijn werk wacht, treed dan aan, 
en wees 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: 
zijn volk, een schare zonder tal 
in ’t ene, god’lijk licht. 

  



3 
God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer. 
Zijn liefde houdt ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed’, 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
 
Zegenbede beantwoordt met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
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.  

 
Turkije en Syrië 
De diaconie heeft € 1000 gedoneerd uit het noodfonds naar het rampgebied 
in Turkije/ Syrië. De grote aardbevingen in de afgelopen week hebben 
gezorgd voor een ongekend grote ramp, met heel veel slachtoffers. Laten 
we in deze moeilijke dagen onze handen vouwen in gebed voor Syrië en 
Turkije. 
 
Collecte 19 februari voor Inwendige Zendingsbond 
De laatste jaren wordt het kerkelijk landschap in Nederland verrijkt met 
steeds meer pioniersplekken. Als mensen niet naar de kerk komen, dan gaat 
de kerk naar mensen toe! Vanuit het verlangen om mensen in aanraking te 



brengen met het Evangelie van Jezus Christus, worden 
er nieuwe wegen gezocht. Pioniersteams zoeken met 
veel liefde en creativiteit naar manieren om een 
context te dienen en mensen de kans te geven om, via 
taal en vormen die bij hun leefwereld passen, te 
onderzoeken en ondervinden wat het betekent om 
Jezus te volgen. Zo ontstaan er geleidelijk nieuwe 
geloofsgemeenschappen met mensen die niet (meer) naar de kerk gingen. 
De IZB kan dit werk doen dankzij giften, contributies en collecten van 
mensen die de zending een warm hart toedragen. Helpt u ook mee? Dat kan 
door de collecte te steunen of maak gebruik van de QR-code. Ook kunt u een 
bedrag overmaken naar het bankrek.nr van de ZWO Hervormde gemeente 
Aalsmeer NL 73 RABO 0380 1440 69 t.a.v. IZB.  
Hartelijk dank namens de diaconie, Margriet van Klinken 
 
Geliefde gemeente van Aalsmeer. 
In de dienst van zondagmorgen 19 februari mag ik in uw midden voorgaan. 
Op deze zondag gaat het over recht en gerechtigheid. We lezen met elkaar 
uit Lukas 4. Jezus houdt een korte preek in de synagoge van zijn 
geboorteplaats Nazareth. De preek wordt niet gewaardeerd. De boodschap 
van Jezus schuurt. Het thema van de verkondiging is: Genade als 
schuurpapier. 
Beelden zeggen soms meer dan woorden. Beelden kunnen je raken. Een 
beeld kan iets in je wakker roepen dat met woorden niet altijd bereikt wordt. 
Tijdens de voorbereiding voor deze preek putte ik inspiratie door te kijken 
naar een filmpje over kindslaven. Ik ben geraakt door wat er te zien is in dit 
filmpje. Het spreekt aan. Het schuurt. Het is ook wel heftig. Een link naar het 
filmpje staat onder dit bericht. 
Aan de hand van een drietal afbeeldingen uit de powerpoint (bijgesloten) wil 
ik het verhaal van Foli vertellen aan de kinderen tijdens het kindermoment. 
Laten we bidden om een gezegende dienst. 
In Christus verbonden. 
J.W. Sterrenburg 
 
Wilt u het filmpje ook bekijken, dan kunt u gebruik maken van deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RrkmNuSc6hc&t=11s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RrkmNuSc6hc&t=11s


Passion40daagse 
In de aanloop naar Pasen reist een replica van de passionkruis door heel 
Nederland. 15 maart staat het kruis in Aalsmeer. Op deze avond zullen we 
eerst een paaswake buiten bij het kruis houden. Daarna zal Mirjam van de 
Vegt spreken in de Dorpskerk. Het thema van de Passion dit jaar is “Uit liefde 
voor jou”. Mirjam neemt je mee langs scheppingslessen rondom liefhebben 
vanuit rust. Hoe blijf je liefhebben en verbinden zonder je zelf leeg te geven? 
Een kaartje voor deze avond met Mirjam vd Vegt kost 10 euro en zijn te 
bestellen via passion40daagse.nl. 


