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Orgelspel 
Opwekking 425  
Er is geen grens 
aan de liefde van Jezus. 
Zijn gunstbewijzen houden nooit op. 
 
 

Refrein: 
Zij zijn nieuw elke morgen, 
nieuw elke morgen. 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God. 
Groot is uw trouw, o Heer. 

 
Er is geen grens 
aan de liefde van Jezus. 
Zijn gunstbewijzen houden nooit op. (Refrein 2x) 
 
Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag (couplet 
1, 3, 4, 6, 7) 
1  
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

3.  
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 

4  
Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 

6  
Dank U dat ons uw woord 
bewaarde, 
dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 

7  
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 



Welkom en mededelingen 
 
Intocht in Jeruzalem – vrolijk  
Psalm 24: 1 en 5 
1    
De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

5    
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn 
woning. 

 
Stilte, bemoediging en groet 
NLB 552 (Dit is een dag van zingen)* 
1  
Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd. 
Gods kracht zal ons omringen, 
zijn liefde duurt altijd. 
Ontsloten is de poort 
scharnierend op de vrede, 
wij zullen binnentreden 
en leven ongestoord. 

2  
Zijn intocht werd tot teken, 
tot hoeksteen van het recht; 
van vrede kwam Hij spreken, 
van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn Naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
en liefde doorgegeven 
tot grond van ons bestaan. 

3  
Dit is een dag van zegen,  
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog geheven,  
van zon en vergezicht. 
Geef ons vandaag de moed  
het met uw naam te wagen, 
uw vrede uit te dragen.  
Loof God, want Hij is goed! 
 
Johannes 12: 12-19 als kinderverhaal 
  



Hemelhoog 597 (Hosanna) 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 
 

Refrein: 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 

Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning. 
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning.  (Refrein) 
 
Aandacht voor de kinderen – Bijbelbasics 
 
Jezus’ afscheidsspeech – strijd en twijfel  
Gebed  
Bijbellezing OT: Jesaja 50: 4-10 
Gezang 183:3 (O hoofd vol bloed en wonden)  
O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 
 
Bijbellezing NT: Johannes 12: 27-36  
Gezang 183:6 
Wanneer ik eens moet heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft voor mij. 
 
Verkondiging: Jezus’ afscheidsspeech 



LvdK 430: 2, 4 en 6 (Ik heb u lief, o mijn beminde)  
2 
Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het 
eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 

4    
Ik ging verdwaald langs vele 
wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 

6    
Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
Gebeden (dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader) 
Collecte 
 
Overgang naar de Stille Week – lijden  
Psalm 22: 1, 2 en 3 (DNP) 
1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij? 
Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij? 
Ik smeek voortdurend: 'Red mij, maak mij vrij.' 
Niets laat U horen. 
Mijn rusteloze klagen gaat verloren. 
Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen. 
Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen - 
waar blijft U nu? 
 
2 
Ons voorgeslacht verloste U altijd; 
zij hielden vast aan uw betrouwbaarheid 
en zonder uitstel heeft U hen bevrijd 
wanneer zij baden â€“ 
maar ik ontvang geen kruimeltje genade. 



Veracht, bespot kruip ik over de aarde. 
Ik ben een worm, zo zwak en zonder waarde, 
zo zonder God. 
 
3 
De mensen kijken op mijn lijden neer. 
Ze grijnzen: â€˜ Richt je nu maar op de HEER. 
Hij mag je graag, Hij helpt je vast een keer 
uit de ellende.â€™ 
Van jongs af aan wist ik dat U mij kende. 
Vanaf de moederschoot zag U mijn noden; 
sindsdien heeft U mij zorgzaamheid geboden. 
Grijp nu ook in. 
 
Korte vooruitblik  
Slotlied Opwekking 614 (Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem) 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisig Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
Refrein 1: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
(Refrein 1) 



 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,          ) 
dat U het kruis voor mij droeg.                ) 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.      ) 2x 
Uw genade is mij genoeg.                       ) 
 
Uw genade is mij genoeg. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Zegen  
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor:  Jeugd in 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 
 
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  
 
Paasmiddag Senioren 
D.V. donderdag 6 april houden wij onze Paasmiddag om 14.30 uur in gebouw 
"Irene". We  ontmoeten elkaar weer graag en  willen die middag het lijden en 
sterven van onze Here Jezus gedenken. 
Maar ook zijn opstanding, opdat een ieder die in Hem gelooft een eeuwig 
leven mag ontvangen. Zo groot is Gods Liefde. We willen u dan ook van 
harte uitnodigen voor deze middag. 
Hartelijke groet,namens de vrouwenraad Rina. 
 
Brengt u ook een lied in? 
Beste gemeenteleden, uw en jouw inbreng en betrokkenheid bij de 
ochtenddiensten is zeer waardevol. Daarom heeft u vanaf deze week de 
gelegenheid om liederen door te geven voor uzelf of voor iemand anders. 
Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke 
zondagochtenddienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het 
lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en – indien van 
toepassing – waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de 
komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u 
invullen en bij de uitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes 
vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee? 
 

 

Naam: _____________________________________________________ 
Mijn Lied: __________________________________________________ 
Korte motivatie 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 


