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Orgelspel 
Gezang 457 1, 3 en 4 
1    
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
3    
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 
4    
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
Opwekking 123 Groot is uw trouw o Heer 
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 1: 
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. 

 
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. 

 
Welkom en Mededelingen 
Psalm 92: 1, 2, 7 en 8 Waarlijk dit is rechtvaardig 
1    
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 

2    
Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 

7    
Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 

8    
Zij zullen vruchten dragen 
voor 's Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven; 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
Inleiding op de dienst 
  



Gezang 182: 1, 2 en 6 
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. 

2    
Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6    
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Opwekking 867 In geloof spreek ik 
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. 
 
Gebed 
Opwekking 648 Levend offer 
U roept ons, Vader, 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer. 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer. 
 



Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan. 
U gaf uw leven, Heer; 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan. 
 
Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U. 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu; 
wij eren U. 
 

 
 
Brug: 
Wij knielen neer bij het kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij. 
U wilde sterven voor ons; 
ons leven geven wij. 

Kidsopwekking 46 Jezus is 
Refrein 1: 
Jezus is het Licht der wereld, 
Jezus is het levend Woord. 
Jezus is de goede herder, 
Jezus is het Lam van God. 
Jezus is het levend water, 
Jezus is het levend brood. 
Jezus is de ware wijnstok, 
Jezus is de Zoon van God. 

 
Hij kent ons als geen ander, 
Hij weet wie we zijn. 
Hij weet hoe wij ons voelen, 
Hij was een mens als wij. 
Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet. 
Nee, er is niemand zoals Hij.

 
Refrein 2: 
Jezus is de Messias, 
Jezus is de bruidegom. 
Jezus is de hogepriester, 
Jezus is het Lam van God. 
Jezus is de Zoon des mensen, 
Jezus is de weg tot God. 
Jezus is de Overwinnaar, 
Jezus is de Zoon van God. 

 
 
 
Hij is aan ’t kruis gestorven, 
Hij droeg daar onze schuld. 
Hij gaf zijn eigen leven, 
Hij heeft de wet vervuld. 
Gestorven en begraven, 
maar ook weer opgestaan. 
Ja, Jezus leeft in eeuwigheid. 



 
(Refrein 1) 
 
Jezus is de Zoon van God. 
 
Kindermoment 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing:   Johannes 15 : 1 – 17 
Opwekking 518 Heer, U doorgrond en kent mij 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein 1: 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij, 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij, 
en U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen, elke dag 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 



Preek  
Gezang 78 Laat me in u blijven groeien bloeien 
1    
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
2    
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
3    
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 
4    
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Gebeden 
Collecte 
  



Gezang 252 Wat zijn de goede vruchten 
1    
Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 

2    
geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

3    
En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 

4    
Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de Messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 

 
Zegen met gezongen Amen 
Orgelspel 
 
 
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.  



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 
 
Beste gemeenteleden. Wij willen even in uw gedachten brengen onze aktie 
van vorig jaar voor de Oekraïne. In samenwerking met een stichting uit 
Alphen aan de Rijn is er toen een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar de 
Oekraïne gebracht. De diaconie heeft toen oa. aggregaten gekocht van de 
donaties die binnenkwamen. Er is toen geld blijven staan, wij dachten voor 
wederopbouw na de oorlog. Maar helaas, de oorlog duurt veel langer dan wij 
dachten. Nu zijn wij in contact gekomen met de Aalsmeerse afdeling van de 
stichting Lifeline-Ukrain. Deze mensen vinden het een eer om daar hulp te 
mogen verlenen. Op dit moment zetten ze vol in op een kinderziekenhuis in 
Chernihiv. Onze giften maken daar het verschil tussen leven en dood. Tevens 
organiseren ze herscholing voor gewonden. Er wordt gekeken naar wat je 
nog kan en niet naar wat je niet meer kan als je bijv. een arm of been bent 
verloren in de oorlog. Omdat u als gemeenteleden zo royaal gedoneerd had 
mochten wij als diaconie €6572,- overmaken naar deze stichting, in de volle 
overtuiging dat 100% goed besteed wordt. Wilt u meer weten over de 
stichting, het adres is www.Lifeline-Ukrain.org. Dank u wel allemaal. 
Namens de diaconie, Maarten Alderden. 



Avondmaals collecte bestemd voor noodhulp in Syrië   
(In Dorp op 7 april in Oost op 6 april) 
Direct na het bekend worden van de gevolgen van de aardbeving in Turkije 
en Syrië heeft de diaconie € 1.000,00 gedoneerd uit ons noodfonds.  We 
willen nu graag de avondmaalscollecte bestemmen voor dit doel. Wij 
doneren via de stichting Tearfund die ons onderstaande informatie deed 
toekomen.  
Afgelopen februari werden Turkije en Syrië getroffen door zware 
aardbevingen, de ergste sinds 1939. De impact is enorm: meer dan 50.000 
overleefden de ramp niet. In Syrië vielen 6.000 doden en raakten 364.800 
personen ontheemd, te midden van winterse omstandigheden. Tearfund is 
samen met het Christelijk Noodhulp Cluster gelijk in actie gekomen. Hoe is 

de situatie in Syrië? De situatie in Syrië is uiterst 
kwetsbaar, en eigenlijk was dat al het geval 
voordat de aardbevingen plaatsvonden. De 
impact van de oorlog die in 2011 in Syrië begon, 
heeft een aanzienlijke tol geëist van de 
bevolking. Het geldt als één van de meest 
zorgwekkende crises ter wereld vanwege de 
extreme armoede en honger. De enorm hoge 
voedselprijzen zijn als gevolg van de bevingen 

verder gestegen. Toenemende onzekerheden, complexe politieke situaties 
en beperkte toegang tot noodhulp leiden tot veel psychische nood en leggen 
grote druk op maatschappelijke diensten. De aardbevingen in februari 
hebben voor een nieuw trauma en angst gezorgd, en de diverse naschokken 
versterken dit. Tearfund gaat zich de komende perioden - samen met hun 
partner – richten op voortzetting van de hulpverlening en het herstel van 
onderkomens. Gezien het feit dat veel Syriërs met grote trauma’s te maken 
hebben is er ook aandacht voor psychologische hulp.  
Laten we als gemeente in Aalsmeer delen in het verdriet van de slachtoffers 
van deze ramp door voor hen te bidden en te doen wat we kunnen. Elke 
bijdrage, groot of klein, kan hoop geven aan degenen die getroffen zijn. De 
collecte is dus van harte aanbevolen. Of donatie via onderstaande QR code. 
Namens uw diaconie: Greet van Leeuwen  
 
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 
  



Buurtkastje 
Het buurtkastje hangt al weer een maand aan de muur van Irene aan de kant 
van de parkeerplaats. Wat geweldig dat er regelmatig iets uit genomen 
wordt en dat mensen op deze manier geholpen worden!                                                    
Op zondag kunt u de levensmiddelen of verzorgingsartikelen in de krat 
deponeren, die staat bij de ingang van de kerk. We hopen dat er steeds 
boodschappen meegenomen worden naar de zondagsdienst, maar ook kunt 
u doordeweeks zelf uw gaven in het kastje zetten. Veel mensen zeggen 
steeds te vergeten om wat mee te nemen op zondag en wel het goede doel 
willen steunen. Misschien in uw agenda opnemen? Veel dank voor uw 
bijdrage! 
 
Thema Bijbelstudie Aalsmeer: Edjan Westerman 
Ik maakte twee weken geleden op uitnodiging een reis door Israel met veel 
ontmoetingen met Joodse en Messiaans-Joodse Israeli’s, maar ook met een 
aantal Arabische voorgangers van christelijke gemeenten. Logisch eigenlijk 
die ontmoetingen ... want wie ‘Jezus!’ zegt, ontmoet ook meteen Israël! 
Maar ook wie ‘Israël' zegt, krijgt meteen met Jezus te maken! Op maandag 
27 maart wil ik aan de hand van beelden van die recente reis u meenemen de 
Bijbel door, het Land in, 'op weg' naar het hart van Gods trouw in Messias 
Jezus. 
 


