
Zondagsbrief 
26 februari 2023   
 
Voorganger: ds Edjan Westerman 
Ouderling van dienst: Ezra Overbeek 
Organist: Joshua Prins van Maasdam 
En de muziekgroep

 
Voor de dienst: 
 
Zingen: ELB 170 – Groot is uw trouw, o Heer 
1.  
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
2.  
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
 
Zingen: Opwekking 599 – Nog voordat je bestond 
1 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

2 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 



Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
(Refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
    
Begin  
 
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Gezang 44:1,2 (LvK) 
1    
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2    
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
  



Zingen: Gezang 44:3 (LvK) 
3    
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Om Gods stem te verstaan … 
Inleiding en lezing Mattheüs 11:25-28 (NBV21)  
Gebed van voorbereiding  
Lezen: Mattheüs 11: 29-30 (NBV21) 
 
Zingen: Psalm 68:10 (OB)  
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Opdragen Rose Buijs en Elodie Celeste Salome Wesselius 
Inleidende woorden 
Ruben & Annemarie en Robert-Jan & Hanke stellen hun ieder hun dochter 
voor en delen hun verlangen 
Vraag aan de gemeente 
Opdragen – gebed en zegening 
  



Zingen: ELB 471 – Refrein 1 en refrein 2  
1 
Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

2 
Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

 
Felicitatie namens de gemeente door Maaike Heil 
 
Kinderen naar de nevendienst 
 
Gods wijsheid geopenbaard in Zijn Woord 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing: 1 Corinthiërs 1:18-31 (NBG-1951)   
Zingen: Psalm 119:14 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
Preek: Gods wijsheid en kracht: Leven ‘in’ Jezus in een wereld van technisch 
vernuft en controle 
 
Zingen: ELB 167:1,2,3 – Wees mijn vooruitzicht … 
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd, 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht. 
wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 
Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind, 
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 
 
  



Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw stad. 
    
Gebeden  
 
Lofprijzing, dank, voorbede  
Inzameling van de gaven  
 
Gezegend onderweg 
 
Zingen: Opwekking 354 – Glorie aan God 
Refrein: 
Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn Woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 

 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
(Refrein) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 



 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het 
Lam! 

 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Zambia 
 
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.  

 
Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 
18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze 
kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, 
staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf 
het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes 
en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in 
duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen 
(voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben 
ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in 
extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, 
metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 



Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om 
te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktische te 
begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te 
maken. 
 
Gratis met de bus naar de EO-jongerendag 
Op zaterdag 3 juni vindt weer de EO-jongerendag plaats in Rotterdam Ahoy. 
Samen met 15.000 jongeren ontdek je hoeveel God van je houdt. En hoe we 
samen de wereld mooier kunnen maken. 
De EO-jongerendag is een super tof evenement met muziek, show en 
inspirerende sprekers en natuurlijk even naar de MacDonald’s. 
Iedereen die zich jong voelt kan er naar toe. Je kan zelf, als gezin gaan of met 
een groepje vrienden. De tickets koop je dan via 
https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag. En je reserveert een plekje 
in de bus via https://forms.gle/ULMHCSiUcQvSpuye7 Als je met een groep 
jongeren uit de Dorpskerk mee wilt dan kan je je opgeven via 
jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com. Wij zorgen er dan voor dat we in 
Ahoy bij elkaar kunnen zitten. Ga jij mee? 
De jeugdouderlingen 
 
Buurtkastje Irene 
Sinds kort hangt er een buurtkastje aan gebouw Irene op de parkeerplaats. 
Dit kastje is bedoeld voor mensen die het niet zo breed hebben. Zij kunnen 
producten uit het kastje meenemen. Het is bekend dat er financiële nood is 
bij sommige gezinnen en alleenstaanden door de hoge energiekosten en 
dure boodschappen of door een andere reden. Deze mensen komen soms 
net niet in aanmerking voor de voedselbank en er is ook veel schaamte om 
daar naar toe te gaan. Uit het buurtkastje mag een ieder, die dat nodig heeft, 
gratis en anoniem pakken wat je kunt gebruiken. Hoe weten mensen dit 
kastje te vinden, vraag jij je misschien af? De buurtkastjes zijn te vinden op 
een website en dus ook ons buurtkastje Irene. Verder maken we het bekend 
in de plaatselijke media en brengen we de buurt op de hoogte door flyers. 
Wij hopen op deze manier onze medemens te bereiken en te helpen! 
Het kastje vullen is natuurlijk een eerste noodzaak. Het zou mooi zijn, als we 
dit als gemeente kunnen  doen. Wil jij dit mooie plan steunen, breng dan op 
zondag naar de kerk wat boodschappen mee. Bij de ingang in de kerk staan 



een paar kratten waar je het in kunt doen. Je mag het ook zelf in het kastje 
zetten en dat mag natuurlijk ook op doordeweekse dagen. Misschien heb je 
wat in de kast (wat je toch zelf niet zo lekker vindt) of heb je een aanbieding 
bij de supermarkt van 2 voor één prijs, of spaar je zegeltjes voor iets wat je 
zelf toch niet nodig hebt, breng het mee naar het buurtkastje! De 
voedingsmiddelen moeten aan de volgende regels voldoen: 
Alleen houdbare en ongeopende producten  
Niet over de houdbaarheidsdatum 
Geen alcohol en rookwaren 
Graag ontvangen we ook verzorgingsartikelen, babyluiers, 
menstruatieartikelen enz. Het kastje zal iedere dag gecontroleerd en 
bijgevuld worden. Fijn dat een aantal gemeenteleden zich daarvoor willen 
inzetten. 
Heb je een vraag over het buurtkastje, dan kun je die mailen naar 
diaconiehva@gmail.com  
We hopen dat veel mensen mee helpen dit mooie initiatief te steunen en dat 
minderbedeelden op deze manier iets kunnen meenemen, en zich gesterkt 
voelen door deze hulp. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen! 
Namens de diaconie, Margriet van Klinken 
 
Zorg voor mensen om ons heen 
In de laatste diaconie vergadering hebben wij gesproken over hoe wij als 
kerk mensen kunnen bereiken die het zwaar hebben in deze tijd. Het is vaak 
lastig om hulp op de goede plaatsen te krijgen. 
Wij willen daarom u als gemeente vragen om met ons mee te denken. Mocht 
u, of mensen in uw omgeving hulp nodig hebben (op wat voor manier dan 
ook) wilt u dat dan alstublieft aan ons doorgeven?  Er wordt discreet mee om 
gegaan.  Bij ons vindt geen toetsing plaats. Wij willen helpen en dienen 
vanuit de boodschap van de Bijbel. 
Zorg voor onze naaste!!  Wilt u meehelpen? Stuur een mail naar 
diaconiehva@gmail.com of geef het door aan één van de diaconieleden. 
Namens uw diaconie Greet van Leeuwen. 
 
Voorbede-schaal bij ingang van de kerk 
Elke zondag mogen we in de dienst voorbede doen; voor zieke 
gemeenteleden, blijde gebeurtenissen en nood in de wereld. Bij de ingang 
staat er een prachtige, handgemaakte 'voorbede-schaal'. Vóór de dienst kunt 
u op een briefje uw onderwerpen voor de voorbede opschrijven en in de 



schaal leggen. Een van de kerkenraadsleden zal deze dan aan de voorganger 
overhandigen. Hoewel de voorbede schaal al wel gebruikt wordt willen we 
hem toch weer onder de aandacht brengen. Vanwege privacy zullen we 
alleen namen van personen noemen als duidelijk is dat deze persoon het 
goed vindt dat zijn/haar naam genoemd wordt in de voorbede. Noteert u dit 
alstublieft duidelijk op het briefje. 
We zien ernaar uit om de voorbede op deze manier meer van ons allen te 
maken. 
 
Mirjam van der Vegt tijdens Passion40daagse in Dorpskerk Aalsmeer 

Ken je dat gevoel van onrust in je 
leven? De balans tussen werk, to do 
lijstjes en rust is soms zoek. Hoe zorg je 
voor het goede leven, zonder 
opgebrand te raken. In spaarzame 
momenten dat je met je benen 
omhoog zit vraag je je af hoe je meer 
rust kunt inbouwen. Hoe kunnen we 
liefhebben en verbinden zonder je zelf 
leeg te geven? 
Mirjam van der Vegt is auteur van het 
boek “de kracht van rust”. En haar 
passie is Gods rust op nieuwe manieren 

voor het voetlicht te brengen. Mirjam is 44 jaar oud en raakte enkele jaren 
geleden in een burn-out en ontdekte vervolgens het belang van rust. Ze is nu 
schrijver, spreker en (stilte)trainer.  
Op woensdagavond 15 maart om 20:00 uur komt Mirjam in de Dorpskerk van 
Aalsmeer en neemt ze ons mee langs scheppingslessen rondom liefhebben 
vanuit rust. We mogen leren van de bomen, hoe zij rusten en verbinden en 
van daaruit vrucht dragen! 
Je gaat deze avond naar huis met een belangrijke oneliner voor je eigen leven 
dat je direct kunt toepassen.  
Deze avond wordt georganiseerd vanuit de Passion40daagse – Uit liefde voor 
jou. Kaarten zijn beschikbaar via 
https://thepassion40daagse.nl/concerten/mirjam-van-der-vegt-
passion40daagse/ 
Voordat deze avond begint bent u van harte welkom buiten bij het verlichte 
kruis waar de passieronde gehouden wordt. 



Zondag 5 maart zangdienst met IMH in de Dorpskerk 
Zondag 5 maart a.s. vindt er weer een zangdienst plaats in het kader van 
´Zingen in de Dorpskerk´. Er zal deze avond, inmiddels traditiegetrouw, 
medewerking worden verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer dat onder leiding staat van Hans van Noord.  
Het koor zal deze avond weer een aantal mooie nummers ten gehore 
brengen en ook de samenzang zal uiteraard niet ontbreken, begeleid door 
dhr. Van Noord op het prachtige Knipscheer orgel van de Dorpskerk. Zoveel 
mannen bij elkaar, aangevuld met een mooi gevulde kerk: dat belooft weer 
een ouderwetse samenzang avond te worden! 
De dienst zal onder leiding staan van de oude predikant van de Dorpskerk ds. 
de Ruiter uit Hellendoorn. Graag tot 5 maart om 18.30 uur in de Dorpskerk! 
De toegang is zoals gebruikelijk gratis. 
 
Thema Bijbelstudies Aalsmeer: Kees van Velzen.  
Op maandag 27 februari 2023 is er in Aalsmeer een studiebijeenkomst met 
spreker ds. Kees van Velzen namens Christenen voor Israël. Het onderwerp 
van deze bijeenkomst is: Van bitterheid naar blijdschap: Gods weg met het 
Joodse volk. De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, 
1431 BW Aalsmeer. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis.  
Toeval bestaat niet zeggen we weleens. Toch gaat Ruth toevallig langs een 
akker die van een familielid, van Boaz, blijkt te zijn. Die schijnbaar kleine 
gebeurtenis brengt een bijna ongelooflijke wending in haar lot. En in het lot 
van haar schoonmoeder Naomi. Het hoogtepunt in het boek Ruth komen we 
in deze studie tegen: Ruth trouwt met Boaz. In deze studie bespreken we het 
vervolg op het leviraatshuwelijk en het belang van de "losser". Maar wie is de 
eigenlijke losser in het boek Ruth? Maar er is nog iets. We zien dat Ruth in de 
geslachtslijn van de Here Jezus komt en dat zij een noodzakelijke schakel is 
in Gods verlossingsplan met de mensheid. Les voor ons: Wie is onze 
(Ver)losser en wat zijn de gevolgen voor onze levens?  
Ds. Van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van 
de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn 
persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon 
hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen, Lelystad en Huizen. Hij is 
tevens voorzitter van BEZ/Onze Hoop. Van Velzen: “De tijd waarin we leven 
is uitermate spannend, christenvervolging is er als nooit te voren. 
Antisemitisme is bezig aan een verschrikkelijke comeback. Profetieën 
worden voor onze ogen vervuld. De tijd is vergevorderd.” 





 


