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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: LB Psalm 139: 1  
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
 

V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
V: Gezegend Gij, die de morgen ontbood en het licht hebt 
geroepen. 
Die de weg van Uw Zoon hebt bekroond met Uw liefde: 
G: dat wij leven in Uw licht! 
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V: Lijf ons in in Zijn leven, maak ons tot één lichaam. 
Geef ons oog voor elkaar en zicht op Uw Rijk: 
G: dat wij leven in Uw licht! 
V: en met Christus opstaan. 
G: Amen.  
 
Zingen: LB Psalm 139: 2  
 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

(we gaan zitten) 
 

Kyriëgebed  
…….. V: zo bidden wij: 
G: Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 
 

Glorialied: LB nr. 755  
 

Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 

O welk een vreugde zal het wezen,  
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen,  
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
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Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 

 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Psalm 139A in een parafrase van Niek Schuman 
 

Licht dat mij draagt, dat mij kent, 
met mijn leven volledig vertrouwd is. 
God die er zijn zal, doorgrond mij, 
peil mij tot diep in mijn wezen. 
Al mijn bewegingen zijn U bekend, 
wat ik denk is voor U geen geheim. 
Mijn rust en mijn onrust, Gij ziet ze, 
en waar ik ook ga, Gij ging mij al vóór. 
Als er iets stamelend in mij opwelt, 
begrijpt Gij al wat ik wil zeggen. 
Achter mij, voor mij, Gij zijt er, 
ik voel U: een hand op mijn schouder. 
Uw kennen van mij is niet te bevatten, 
het is mij te hoog, ik kan er niet bij. 
Waar zou ik uw Geest kunnen ontwijken, 
om de ontmoeting met U te ontgaan? 
Beklom ik de hemel – Gij zijt daar; 
sliep ik bij de doden – daar zijt Gij. 
Vloog ik mee met de morgen, 
om ver over zee te gaan wonen, 
Uw hand zou ik voelen, Uw presentie zou ik ervaren. 
Zelfs als ik zei: “Duisternis, verzwelg mij; 
daglicht, word donker als de nacht om mij heen!” – 
dan nòg zou het zwart U niet verduisteren, 
dan nòg zou de nacht als een dag zijn  
en het duister als licht zijn. Licht dat mij draagt, dat mij kent, met 
mijn leven volledig vertrouwd is… 
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Zingen: LB nr. 221: 1 en 2  
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

Lezen: Mattheüs 13: 24-30 (NBV21) 
(Gelijkenis van het goede zaad en het onkruid) 
 

Zingen: LB 765  
 

Gij hebt met uw brede gebaren 
de mensen gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 
 

In deze onstuimige lente, 
waarin heel de wereld bestaat, 
verwekt Gij de elementen 
en wie scheidt het goed van het kwaad? 
 
En wie zal het zaad onderscheiden, 
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 
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Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 
 
Wij groeien de aarde te boven, 
wij rijpen in weer en in wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
de mensen tezamen bindt. 
 
En als Gij ons brengt in uw schuren 
ten tijde der eeuwigheid, 
o laat ons het dorsen verduren 
waarmee Gij het graan onderscheidt! 
 
Verkondiging 
n.a.v. het gedicht ‘Het laatste oordeel’ van Ilja Leonard 
Pfeijffer 
 

Ze zeggen dat het ongeveer zo gaat: 
vlak voor je sterft is er een film te zien. 
Daar is je eerste kus met Caroline. 
Ze hebben alles, zelfs José, de daad 

 
die jou en haar ontmaagdde, alles gaat 
in highspeed aan je geestesoog voorbij. 
De dramaturg en regisseur ben jij, 
je speelt de hoofdrol, dit is het resultaat. 

 
Dit is bekend. Het laatste oordeel is 
dat jij je film beoordeelt voor de krant. 
Je zit achter een laptop en schrijft: “Neen. 
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Een slap verhaal met een protagonist* 
in wie geen vonkje ware hartstocht brandt”.  
En hoeveel sterren zou je geven? “Geen”. 

 
(* ‘Protagonist’ = hoofdrolspeler) 

 

Orgelspel 
 

Zingen: ‘Nu nog met halve woorden’ – Verzameld 
Liedboek blz. 932 
Melodie: ‘O Heer die daar des hemels tente spreidt (Oude 
Liedboek Gezang 412) 
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Weten voorbij aan alle angst en schijn, 
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn. 
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen 
rusten in licht _ als leeuw en lam tezamen. 
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, 
ontketend, onverbloemd. 
Nu nog in tranen, dan getroost 
en met mijzelf verzoend. 
 

INTERMEZZO 
 

Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
Slotlied: LB 871  (staande) 
 

Jezus zal heersen waar de zon, 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
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Het lied in alle talen zal, 
zijn liefde lover overal 
en uit de kindermond ontspringt, 
de lofzang die Zijn naam omringt. 
 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijdt,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.  
 
Laat loven al wat adem heeft, 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der englen in. 
 
 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor het drie-doelen-project en 
de 2e voor de kerk 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 1 mei 2022 
 

  
             
  


