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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: lied 280: 1, 2, 3, 4  
 

De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij U vinden laat? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
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Zingen: psalm 84:1, 2 en3  
 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 

Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
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Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: lied 274: 1, 2 en 3  
 
Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied.  
 
Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,  
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt.  
 
Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan.  
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed, eindigend met Heer ontferm u 3x  
 
Loflied: psalm 107:1, 2, 4  
 

Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
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Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg,- 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 
 
Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 
 

HET WOORD 
 
Gedicht: LB p. 1355 Franciscus van Assisi,  
 

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
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Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
 

Heer, laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb, 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 
 

Lezen: Deuteronomium 30: 9-14 
 
Zingen: lied 316:1, 2, 3, 4  
 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
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Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
 
Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven. 
 
Lezen: Lucas 10: 25-37 
 

Zingen: lied 320:1, 2, 3, 4  
 

Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien Hem met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

Bied uw naaste de helpende hand. 
spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven. 
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Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: lied 311: geheel, in beurtzang  
 
1 Wij kiezen voor de vrijheid 
die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden 
van al hun macht beroofd 

 

2 Weg met de stomme beelden 
die maken God te klein: 
Hij zal ons zelf vertellen 
wie Hij voor ons wil zij

3 En hij heeft ook gegeven 
dat je Hem noemen mag: 
maak dan jezelf niet groter 
met Gods naam als je vlag 

 

4 En neem voluit de vrijheid 
één dag van feestelijkheid 
om opgewekt te vieren 
dat God ons heeft bevrijd 

 

5 Hoor ook naar de verhalen 
van wie zijn voorgegaan: 
want God, de God van gisteren 
is met ons doorgegaan 

 

6 Geef ruimte aan je naaste 
geschapen naar Gods beeld: 
want alle mensen heeft Hij 
zijn leven meegedeeld 

 

7 Blijf met elkaar verbonden 
als mens, als man of vrouw 
zo is tot in de diepte 
ook God zijn liefde trouw 

8 Wil zó ruimhartig delen 
dat niemand stelen moet: 
God liet ons samen wonen 
in ’t land van overvloed 



 9 

  
9 En breek niet met je woorden     10 Gun dan elkaar het goede 
een anders leven stuk:                             zo is het ons gegund: 
want God sprak tot ons allen                 je leven is pas leven 
het woord van ons geluk                         als je ook geven kunt 
                                                                        

Mededelingen 
 

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

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: lied 313:1,5  
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Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
 
 

Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor India (Kerk in Actie)  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 10 juli 2022 
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