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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 149: 1 en 2 
 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 

Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom. 

  
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 280: 1,4, en 5 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
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God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

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? 
 

Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

Groet    
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 
 
Zingen: Lied 1008: 1 en 2 

Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 

Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
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Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt.   
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Psalm 75: 1 en 7 

U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wonderen van uw hand. 
 

God is ’t die ik loven zal, 
ik loven zal als mijn Heer. 
Ik vermeld zijn roem en eer, 
ik bewerk der bozen val. 
Al wie in Gods recht gelooft, 
gaat met opgeheven hoofd.  
 

 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Deuteronomium 24: 17 – 22 (NBV) 
 
Zingen: Lied 320: 1, 2, 3 en 4 

Wie oren om te horen heeft 
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden. 
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Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien hem͜ met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste͜ en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

– Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand. 
Spijzig de͜ armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
 

De macht der liefde is zo groot, 
͜geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord, 
God heeft͜ het tot ons gesproken.  
 

Lezen: Evangelie naar Johannes 2: 1- -11 (NBV) 
 
Zingen: Lied 826: 1 en 2 

O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 

Verkondiging 
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Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 792 

Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
als licht over ons uit! 
De naam, die, dag en nacht vooraan, 
de hoogste weg wijst om te gaan, 
de naam die liefde luidt! 
 

O God, die al uw liefde hecht 
aan wie van liefde leeft, 
omvat de trouw hier toegezegd. 
Dat Gij uw zegen op ons legt, 
uw vrede aan ons geeft! 
 

Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 
 

Laat zonneklaar te lezen zijn 
uw beeld, in ons geprent! 
Gij komt en schenkt de beste wijn 
waar wij elkaar tot zegen zijn, 
tot liefde voorbestemd. 
 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
(Collecte vindt plaats na de dienst) 
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ZENDING 
  

(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 919 

Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

 

Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 

God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 

Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen.  
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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 Diaconie 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 11 september 2022.  
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Dinsdag 13 september, Oude Kerk: 

- 19.00-19.30 u.: Open Kerk / Stilteviering  
- 20.00 u.:   Bezinning en Verdieping: “Een doorbraak in de tijd”  

 
 
 
 
 
 
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje 
koffie of thee. 
 
 
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u 
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de 
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.     
 


