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Organist: 
Psalm 149: 1,2 en 3 
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; 
Israel, 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 heilge 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. 
3 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 



Opwekking 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of 
val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in 
eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer!

 
Welkom en mededelingen 
 
Opwekking 167 “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! 
 



Stil gebed - Votum - Groet 
Opwekking 70: “Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam” 
1 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt 
door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde 
spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder 
van uw heerlijkheid. 

2 
Heer, onze God, 
die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land 
met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, 
dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid 
en luister schenkt? 

3 
U komt ons, Heer, 
in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, 
in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil 
in eeuwigheid! 

4 
Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt 
met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, 
heffen wij het aan: 
Heer, onze God, 
hoe heerlijk is uw naam! 

 
Op weg naar Pasen 
Gezang 177: 1,2,3: “Leer mij o Heer” 
1    
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
2    
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
3    
O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 



Gebed 
 
Kindermoment 
 
Bijbellezing: Mattheus 26:6-16 ( NBG 51), 
Opwekking 488: “Heer ik kom tot U” 
1 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

2 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Verkondiging: “Hoeveel hebben wij over voor Jezus?” 
Opwekking 71 “Jezus leeft in eeuwigheid” 
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 



Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 

Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

Bidden - danken - voorbeden 
Inzameling der gaven 
 
Opwekking 44 : 1,2 en 3: “Geprezen zij de Heer” 
1 
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) 
  



Zegengroet met gezongen Amen 
 
Joh.de Heer 928 “Ga nu heen in vrede” 
1 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

2 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 
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.  

 
Vanavond zangdienst met IMH in de Dorpskerk 
Vanavond 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 vanavond om 18.30 uur in de Dorpskerk! 
De toegang is zoals gebruikelijk gratis. 
 
Woensdag 8 maart: Biddag voor gewas en arbeid. 
Graag willen wij jou uitnodigen voor de biddagdienst op woensdagavond 8 
maart in de dorpskerk in Aalsmeer met als thema "dal van lofprijzing". Ds 
René Visser gaat voor en Caritas verleent haar muzikale medewerking. We 
lezen het verhaal van koning Josafat, die geconfronteerd wordt met een 
vijand die voor de poort staat. In zijn angst kiest hij ervoor om God te zoeken 
en dat maakt alles anders! Want als God spreekt, dan begint Josafat en heel 
het volk te zingen in de strijd. En als ze op de vijand afgaan, zetten ze zelfs 
aanbidders voorop. Het dal van strijd, wordt een dal van aanbidding. We 
nodigen jou uit om samen te bidden en God te zoeken, en net zoals Josafat 
te zingen in de strijd. De dienst begint om 19.30 uur en we hopen jou daar te 
mogen begroeten! 
 
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 
 
Voorjaarsbloemenworkshop voor de Soepbus 
Het is weer bijna voorjaar! Ook dit jaar willen wij weer een workshop 
organiseren voor een goed doel. De diaconie heeft bewust gekozen voor een 
doel dat hulp geeft in ons eigen land in Amsterdam, namelijk de Soepbus. Dit 
is een organisatie van het Leger des Heils. Met de Soepbus wordt vier maal 
per week een ronde door Amsterdam gemaakt. Tijdens deze ronden wordt er 
soep, brood, koffie, dekens, kleding, zeep en bijbels uitgedeeld. De Soepbus 
is voor dakloze mensen die op straat verblijven, maar ook voor mensen met 



een huis, die moeilijk of niet rond kunnen komen. Deze mensen krijgen 
aandacht en worden voorzien in de eerste levensbehoefte. Daarnaast 
proberen de Soepbus medewerkers het evangelie in woord en daad bekend 
te maken. Wat mooi dat dit werk gedaan wordt met veel liefde en inzet, en 
dat ook gemeenteleden uit onze kerk bij de Soepbus mee werken. 
Hoe leuk is het daarom om mee te doen met de 
voorjaarsbloemenworkshop? Als je mee wilt doen, geef je dan snel op door 
het volgende te doen: 

• Stuur een mail naar diaconiehva@gmail.com en vermeld hoeveel 
workshops je wilt bestellen. 

• De workshop kost €30,00 ( je mag ook de Soepbus extra steunen met 
een gift) Graag dit bedrag overmaken naar het bankrekeningnr van 
de diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 
16 o.v.v. bloemenworkshop 

• De laatste dag van aanmelden is 26 maart 2023 

• De benodigdheden voor de workshop kun je ophalen op 1 april (echt 
geen grap!) in Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer tussen 10 
en 12 uur. 

• Het instructiefilmpje, met duidelijke aanwijzingen hoe het 
bloemstuk kan worden gemaakt, wordt naar je gemaild op 31 maart 
2023. Op deze manier kun je thuis, alleen of met een groepje 
familieleden of vrienden, het bloemstuk maken.  

• Veel plezier gewenst met het maken van het bloemstuk en we hopen 
op een mooie opbrengst voor de Soepbus! 

Namens de diaconie, Margriet van Klinken 
 
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. 
 


