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En de muziekgroep

 
Orgelspel 

Opwekking 867 – De naam van Jezus 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
tot iedere verslaving breken zal. 
In Hem is er hoop en echte vrijheid. 
Ik spreek Jezus. 
 
Refrein 1: 
Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over alle onrust, alle angst. 
Vrijheid voor wie worstelt met depressie. 
Ik spreek Jezus. 
 
(Refrein 1) 
 



Roep Jezus van de daken,              ) 
Jezus overal.                          ) 
Jezus in het duister,                  ) 
dat de vijand buigen zal.            ) 3x 
Over mijn familie                      ) 
spreek ik de grote naam: Jezus.       ) 
 
Uw naam geeft leven.          ) 
Uw naam geneest ons,          ) 
is vol van kracht,             ) 
breekt alle banden,           ) 2x 
brandt in het duister,        ) 
schijnt in de nacht.          ) 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 
 
Opwekking 676 – Welkom in ons midden 
Refrein  
Welkom in ons midden, Jezus. 
Welkom in ons midden, hoogste Heer. 
Jezus, o Jezus, Jezus, o Jezus, 
U bent welkom, allerhoogste Heer. 
 
Zoals het droge en verdorde land 
verlangt naar water uit de hemel, 
zo smachten wij naar uw aanwezigheid, 
want daar is liefde, daar is leven. 
U vult dit huis nu met uw tegenwoordigheid, 
uw glorie stroomt over ons heen. 
Wij zien U in uw schoonheid en uw majesteit. 
Wij loven en prijzen U, Heer. 
Jezus U bent… 



Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 72:1,4 – Geef, Heer, de koning uwe rechten 
1    
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
4    
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewon, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
Psalm 72:7 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 
Woorden van leven 
Lezen: Romeinen 12,9-18 



NLB 974:1,2 – Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat van het leven 
1 
Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
Dewereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 

2 
Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 
Opwekking 767 – Hoe mooi en hoe heerlijk 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 

 
 
 
Refrein: 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
Kindermoment (leiding nevendienst) 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing:  
Lezen: Johannes 9:24 – 10:5 
NLB 654:5 – Heer Jezus die ons hebt bezocht 
Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 



Lezen: Johannes 10:6-18 
NLB 654: 6 – Zing dan de Heer, stem allen in 
Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
in Christus is ons leven! 
 
Verkondiging 
Zingen: Opwekking 587 – Ik was verloren, maar U redde mij 
Ik was verloren, maar U redde mij. 
U trok mij uit de put, verhoogde mij. 
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald, zocht U naar mij. 
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan, 
maar door uw bloed mag ik nu voor U staan. 
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn. 
 
Refrein: 
U geeft een nieuw lied in mijn mond, 
ik roep het uit met heel mijn hart, 
een lied van dank voor mijn grote God, 
halleluja! 
Nu sta ik vast op deze rots, 
nu ben ik veilig in de hand van God. 
Alles werd nieuw toen Jezus kwam, 
Halleluja, uw liefde redde mij! 
 
Nu mag ik leven in uw koninkrijk, 
want Jezus' offer maakte plaats voor mij. 
Zoveel vrede, omdat U van mij hield, stierf U voor mij. 
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn, 
zijn wij gekomen om bij U te zijn. 
Zoveel vreugde, te weten dat U van ons houdt. 



Refrein: 
U geeft een nieuw lied in mijn mond, 
ik roep het uit met heel mijn hart, 
een lied van dank voor mijn grote God, 
halleluja! 
Nu sta ik vast op deze rots, 
nu ben ik veilig in de hand van God. 
Alles werd nieuw toen Jezus kwam, 
halleluja… 
 
Zoveel wonderen heeft U gedaan, 
zoveel plannen liggen voor ons klaar. 
Uw genade is zo groot voor ons; 
dat wat geen mens verdient, 
dat wat geen mens bedenkt, 
is wat uw liefde schenkt.  (Refrein) 
 
Voorbede en dankgebed (stil gebed / gezamenlijk Onze Vader) 
Inzameling van de gaven voor kerk en diaconie 
 
Slotlied: NLB 575:1,4 – Jezus, leven van ons leven 
1    
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

4    
Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Zegen – afgesloten met Gezang 456:3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 



Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Evangelisatie Eigen wijk 
 
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.  

 
Van de beroepingscommissie 
Ons werk als beroepingscommissie is al een aantal maanden aan de gang. 
We hebben in de eerste vergaderingen onze werkwijze bepaald en met 
elkaar besproken hoe we het beste invulling kunnen gaan geven aan het 
vinden van een passende voorganger. Eind december hebben we een 
predikantenlijst ontvangen van de PKN en hebben ook vanuit de gemeente 
meerdere namen mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. 
Na een eerste selectie zijn we bij een aantal predikanten gaan horen. Dit 
proces zetten we de komende periode voort.  
Wij danken u voor het meedenken en voor de steun middels gebed. Wij 
proberen u regelmatig met een korte update op de hoogte te houden. 
Hartelijke groeten namens de gehele beroepingscommissie, 
Nienke Kortenoeven 
 
Paasontbijt 
Op zondagmorgen 9 april a.s. staat er, voorafgaand aan de dienst, een 
heerlijk Paasontbijt voor iedereen klaar, het ontbijt start vanaf 8:30 uur en 
u/jij bent welkom in wijkgebouw Irene. 
Wij willen iedereen vragen zich (tijdig) aan te melden, zodat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen en zodoende niet voor verrassingen 
komen te staan. 
Aan het Paasontbijt zijn wat kosten verbonden, we gaan uit van ongeveer € 
8,50 per persoon, dit geldt niet voor kinderen onder de 8 jaar. 
Iedereen is welkom deze morgen, de kosten mogen voor niemand een 
belemmering zijn, die dragen we als gemeente, samen met elkaar. 



Aanmeldingsformulieren worden zondag na afloop van kerkdienst bij 
uitgang uitgedeeld, of stuur een e-mail naar 
aalsmeerpaasontbijt@gmail.com maar een telefoontje of een appje sturen 
naar 06 22461212 kan natuurlijk ook. 
Kijk ook eens op de website www.hervormdaalsmeer.nl 
Aanmelden kan tot woensdag 5 april a.s. dit in verband met inkopen. 
Wij hebben er zin in en zien uw/jouw aanmelding graag tegemoet, U/jij komt 
toch ook. 
Vriendelijke groet namens de Paasontbijtcommissie 
 
Werkzaamheden rond de kerk. 
Komende week worden er naast de kerk werkzaamheden uitgevoerd aan de 
beschoeiing van de kerksloot. Er komt een gedeelte nieuwe beschoeiing en 
aansluitend wordt het grasveld opgehoogd en opnieuw ingezaaid. De 
werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag gaan nemen. En we 
krijgen als gemeente een mooie plek voor een buitenactiviteit. Van de zomer 
koffiedrinken op het grasveld bijvoorbeeld. 
 
 
Stichting Heart for Children in Oeganda 
In de periode van 4 tm 13 maart 2023 is een groepje van 10 vrijwilligers 
(waarvan 3 uit onze gemeente) afgereisd naar Oeganda om daar 
werkzaamheden te verrichten aan de toiletgebouwen van de school 
Kimbilio. Zij zijn daar een week bezig geweest met aanleggen van riolering 
en aanbrengen waterleiding en reservoirs voor de toiletten.  
Ook noodzakelijk onderhoud aan bestaande toiletten en douches heeft 
plaatsgevonden. Het was een mooie en uitdagende klus. Alles wat op het 
“to-do” lijstje stond kon worden afgevinkt. Wij zijn blij en dankbaar dat de 
groep voorspoedig heeft kunnen werken en reizen. Binnenkort wordt in 
beide kerken een filmpje van de werkzaamheden getoond. Namens uw 
diaconie: Greet van Leeuwen  
 
Buurtkastje 
Het buurtkastje lijkt gevonden te zijn, regelmatig wordt er iets uitgehaald. 
Fijn dat er verleden week veel boodschappen werden meegenomen voor het 
buurtkastje. De krat bij de ingang van de kerk was helemaal gevuld. We 
hopen en willen u daarom vragen of u met regelmaat boodschappen mee 
wilt brengen, zodat het kastje niet leeg komt te staan. Natuurlijk kunt u ook 



zelf spullen in het kastje leggen doordeweeks. Op deze manier kunnen we 
zeker wat betekenen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. 
Hartelijk dank! 
 

 
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 
 


