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VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Welkom   
 
Aansteken van de kaars 
 
allen gaan staan en zingen het 
Openingslied: Lied 146a: 1, 4 
 

Laat ons nu vrolijk zingen!  
Kom, hef uw lied'ren aan  
voor Hem, wie alle dingen  
altijd ten dienste staan.  
Ik wil de Heer daarboven  
lofprijzen hier op aard,  
ja, Hem van harte loven,  
die veilig mij bewaart.  
 
Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden,  
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand.  
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 
voorganger: Genade zij u en vrede 
van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. 
we gaan zitten 
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Kyrie   
Daniel Lohues - Elk Mens Die Hef Zich 'N Kruus Te Dragen 
 
Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen 
Op zich bennen die kruuzen precies eben groot 
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem 
En de ander die hef ‘m van lood 
 

Ieder mens moet zijn kruis dragen, op zich 
Zijn de kruizen precies even groot. 
Het verschil is, de ene die heeft een kruis van 
piepschuim 
en een ander die heeft er een van lood. 

 

Hier ’n paar huuzen verderop 
Wat is daor wel niet gebeurd? 
Wat die mensen daor met moeten maken 
Zo slim hebben we ’t lange nie heurd 
Dan schaam ie joe haost 
Veur joen donkere uren 
Van zuchten vol zölfsneuïgheid 
’t Mooiste zol weden as elk 
Van zien last weud bevrijd 

 
Een paar huizen hier verderop 
Wat daar al niet is gebeurd? 
Wat die mensen moeten meemaken, 
zo erg, dat heb je lang niet gehoord. 
Dan schaam je je haast  
voor je donkere uren, 
van zuchten en zelfmedelijden 
Het mooiste zou het zijn 
als ieder mens van zijn last wordt bevrijdt. 
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Be’j  gramieterig van ’t prakkezeeern 
Lek ’t vaker dan neudig is zwaor 
Kiek dan um joe hen, luster weer 
Naor hoe and’re verhaaln bennen gaon 
Dan kan ik mij wel schamen 
Veur de diepste zuchten 
En die schütteldoek slof van de traonen 
Kiek goed um joe hen 
En dan zie weer precies waor a’j staon 
 

Ben je korzelig van al het gepieker, 
lijkt het vaker dan nodig is, zwaar 
Kijk dan om je heen en luister weer eens 
naar hoe andere verhalen gegaan zijn. 
Dan kan ik me wel schamen voor 
mijn diepste zuchten en de theedoek 
zacht van de tranen. Kijk dan om je heen 
dan zie je weer precies waar je staat. 

 
A’j almaol joen krus op ’n bulte zal gooien 
En as dan daorna deur ’n engel zegd weud 
Pak mar weer iene, 't maakt niet uut welken 
Dan zuuk ie uuteindelijk, as ’t der op ankomp 
Joen eigen der weer tussenuut  
 

Als we nu allemaal onze kruizen op een  
hoop gooien en als daarna door een engel 
gezegd werd: Pak er maar weer één, 
het maakt niet uit welke, dan zoek je uiteindelijk, 
als het er op aan komt , jouw eigen er weer tussen uit. 

 
Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen 
Opzich bennen die kruuzen precies eben groot 
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’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem 
En de ander die hef ‘m van lood 
En dar lop ie met tot aan de dood 
 

Ieder mens moet zijn kruis dragen 
Deze kruizen zijn allemaal precies even groot 
Het verschil is, de ene die heeft een kruis van 
piepschuim 
En een ander die heeft er een van lood. 
… en je loopt er mee tot aan de dood. 

 
Gloria: Iona 6: 1, 2 (melodie lied 868) 
 

1 Zing voor Gods licht  
dat de schepping nieuw kleurt in de morgen, 
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken. 
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht, 
aarde leeft op als herboren. 
 
2 Zing voor Gods kracht  
die de ketenen breekt die ons binden, 
duister verdrijft  
wanneer wanhoop en angst ons verblinden. 
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. 
Zij zoekt ons teder te vinden. 
 

RONDOM DE SCHRIFTEN 
 

Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing:  Jeremia 17: 5 - 8 
 
Antwoordlied:  Lied 321: 1, 2 
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Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
Tweede Lezing:  Lucas 6: 17 - 26 
 
Antwoordlied:  Lied 321: 4, 5 
 

Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 
Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron 
 
Preek 
 
Geloofslied:    Lied 783: 1, 3 
 
(Couplet 1: voorzang, couplet 3: samenzang) 
 

       1 Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 
de zon in de lucht en languit in 't gras. 
Voor mij is geluk de stilte te horen 
om zo te ontdekken hoe het ooit was.  
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3. Voor mij is geluk om vrede te maken.  
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.  
Voor mij is geluk de ruzie te staken, 
om muren te slechten, stoppen met strijd. 
Om liefde te geven, nu een altijd. 
 
Mededelingen en gaven delen 
 
Gebeden 
 
Stil gebed 
 
Gebed des Heren (oecumenische versie) 
g. 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. 
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 
we gaan staan 
 
Slotlied:  lied 976: 1, 3 
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3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,  
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in.  
 

Heenzending en zegen 
g. Amen, amen, amen  
 
Collecte 
Bij de uitgang staan twee bussen voor uw gaven 
De 1e collecte is voor het drie-doelen-project en de 2e voor 
Stem in de Stad. 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 
diaconie  
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 13 februari 2022 
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Mazzel 
Geluk hebben is niet zoiets 
als een huis op afbetaling,  
met een zware hypotheek. 
 
Geluk hebben is 
schuldenvrij, maar 
nooit een appeltje  
voor de dorst. 
 
Geluk hebben is 
ontvangen van iets,  
dat nooit van jou  
zal worden. 
 
Geluk is niet goedkoop,  
maar wel gratis. 
Geluk is even met 
eeuwigheidswaarde. 
 
Geluk is als de afzender, 
overrompelend  
anders dan je dacht. 
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Doe mee aan de voorjaarsquiz! 
 
Na de sobere tijden van beperkende maatregelen, nodigen 
wij je uit voor een gezellige voorjaarsquiz op dinsdag 15 
februari 2022.  Er zijn zeven uitdagende rondes met vijf 
vragen in categorieën zoals:  
Typisch Heemstede/Bennebroek, Spiritualiteit, Sport, 
Muziek.  
De voorjaarsquiz wordt gespeeld in groepjes van 
maximaal 4 personen. 
Presentatie is in handen van de predikanten Pieter 
Terpstra van de Oude Kerk in Heemstede en  
Janneke Nijboer van Het Trefpunt in Bennebroek. 
Aanmelden kan als team van 4 personen, of individueel, 
tot uiterlijk vrijdag 11 februari via: 
kerkelijkbureau@pknheemstede.nl o.v.v. 
voorjaarsquiz2022. 
We zien uit naar je komst op 15 februari in Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1.  
De zaal is open om 19.00 uur. De voorjaarsquiz start om 
19.30 uur. 
De kosten zijn €2,50 per persoon, inclusief koffie of thee.  
Aan de deur word je gevraagd een QR-code te tonen en 
mondkapjes zijn verplicht. 
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