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Orgelspel 
Opwekking 430 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
 
 
 

Refrein: 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 1: 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 



Welkom en mededelingen 
Psalm 121 
1 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
2 
Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
3 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
4 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.  
 
Persoonlijk stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
Introductie thema 
Psalm 42:1,2,3 
1 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 



2 
Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen; 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 

3 
Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Gebed om ontferming (verootmoediging) 
Sela – Mijn toevlucht 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 



Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Gezang 409 : 1, 2 en 5 
1    
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 

2    
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 

5    
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
Kindermoment 
 



Gebed om de Heilige Geest 
Lezing: Lukas 18:1-8 
Verkondiging 
Opwekking 798 – Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier 
met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor 
ons klaar. 

 
 
 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los.

 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij 
elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna. 

 
 
 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 

 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor 
zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij 
mogen staan. 

 
 
 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 

 
Voor- en dankbeden  
Collecte 
 
  



Psalm 98 : 1, 2 en 4 
1    
Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
2    
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
4    
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Wegzending 
 
Zegen afgesloten met Gesproken amen 
Orgelspel 
 
  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  
Binnenlandse diaconaat Kerk in actie 

 
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.  

 
Paasontbijt 2023 
Op zondag 9 april a.s. Wordt er weer een paasontbijt georganiseerd. 
Het eerste overleg hierover hebben we reeds gehad en de eerste stappen zijn al 
gezet.Reserveer deze datum dus alvast in uw/je agenda. 
Wij hebben er weer zin en binnenkort volgt er meer informatie. 
Met vriendelijke groet Paasontbijtcommissie 
 
Buurtkastje Irene 
We merken dat er al producten opgehaald worden en daar zijn we heel blij mee! 
Natuurlijk willen we het kastje gevuld houden en daar hebben we hulp bij nodig. 
Koop je bijvoorbeeld een 1 + 1 gratis product? En kun je er één van missen? Dan 
ontvangen wij het graag! Iedere zondag staat er bij de ingang van de kerk een krat, 
waar het in gedaan kan worden. Alvast hartelijk bedankt voor je hulp. 
 
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 
 
Passieronde met Passionkruis op 15 maart naast de Dorpskerk Aalsmeer 
In de passietijd, de veertigdagentijd voor pasen, wordt in Aalsmeer en Kudelstaart 
de jaarlijkse Passieronde gehouden: 6 weken op woensdag bent u welkom in één 
van de deelnemende kerken voor een moment van stilte en bezinning ter 
voorbereiding op het Paasfeest. 
Op 15 maart van 19:15 – 19:45 is iedereen van harte welkom buiten bij de Dorpskerk, 
op het grasveld tegenover wijkgebouw Irene. We zullen hier met elkaar een heel 
toegankelijk, eigentijds moment van bezinning en ontmoeting hebben rond het 
bekende witte “Passionkruis”. Er zal muziek zijn en momenten om even stil te staan 
bij wie in uw / jouw omgeving wel wat liefde, aandacht of moed kan gebruiken. Als u 
wilt, kunt u een bemoedingskaart schrijven of meenemen voor een later moment. 
Bij regen wijken we uit naar gebouw Irene. 
Na afloop van de Passieronde start om 20:00 in de Dorpskerk een inspirerende 
avond met spreekster en schrijfster Mirjam van de Vegt. Zij zal spreken over hoe je 
zorgt voor het goede leven zonder opgebrand te raken? Ook hier van harte welkom! 
Boek voor dit onderdeel van de avond van tevoren wel even een ticket á € 10,00 p.p. 
via https://thepassion40daagse.nl/concerten/mirjam-van-der-
vegtpassion40daagse/. Kaarten zijn ook bij de deur nog verkrijgbaar. 


