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Welkom 
 

Aansteken van de kaars 
 

Zingen: Psalm 65: 1 en 5 
 

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. 
 
Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan. 
 
Stilte 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 

Zingen: Psalm 121: 1 en 2 
 

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 

Uw wankele voeten zet Hij vast 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 
 

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 



 3 

Drempelgebed 
 

Zingen: Psalm 121: 3 en 4 
 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed,   
met 3x gezongen Kyrie: Lied 301k  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 
Bemoediging 
Glorialied: Lied 705: 1 en 2 
 
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!  
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.  
 

HET WOORD 
Gebed om de Geest 
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Kijken naar kunst 
 
Inleiding bij de lezingen 
 
Lezen: Genesis 32: 23-32 
 
Zingen: Lied 1008 
 

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. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

Lezen: Lucas 18: 1-8 
 

Zingen: Lied 756 in wisselzang: 
Allen: vers 1, 4 en 7, vrouwen: 2 en 5, mannen:  3 en 6 

 
A:   Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, 
       toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 
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V:   Waar blijft het overlang beloofde land van God, 
       waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood? 
 

M:   Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän 
        waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 
 

A:   Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd 
       voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd? 
 

V:  Dat alle tirannie eens zal geleden zijn? 
      O sabbath Gods! En zie, dan zal het vrede zijn! 
 

M:  Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! 
      Op U staat onze hoop die onze Herder zijt! 
 

A:  Uw schapen zijn in nood, uw naam wordt niets geacht... 
     men breekt uw volk als brood, men heeft ons opgejaagd. 
 
Verkondiging 
 

Orgel/pianospel 
 

Zingen: Lied 905: 1 en 4 
 

Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat.  
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VERBINDING  PREDIKANT 
 

Het dynamische van tijd voltrekt zich aan ons: vorige week op de 
kop af 60 jaar na zijn bevestiging in onze gemeente hadden we 
Johan de Zwart in ons midden. En vandaag, nog maar zo kort na 
de bevestiging van Janneke Nijboer vorig jaar september, bevat 
onze viering de verbinding met ds. Ad Alblas. Een ambulant-
predikant.  
Vanaf het begin van dit jaar proberen wij met elkaar in onze 
Trefpuntgemeente de zaak ondanks het uitvallen van Janneke een 
beetje draaiende te houden. Zelf doen past ook wel in onze genen. 
Maar de kerkenraad is zich in de loop van de tijd wel zorgen gaan 
maken over de voortgang in het ambtswerk. Dat betreft naast de 
realisering van ons beleidsplan vooral het pastoraat en de 
continuïteit in de eredienst. 
Natuurlijk hebben wij in het beleidsplan opgeschreven dat wij het 
basispastoraat als eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid 
beschouwen en zijn we heel erg dankbaar voor het werk van het 
pastoraal team, maar het gemis aan coaching wordt gevoeld en 
ook is er in sommige gevallen behoefte aan meer professionele 
bijstand. 
En natuurlijk realiseren wij ons dat dankzij de onvolprezen arbeid 
van Elly Vink de preekstoel in het Trefpunt ’s zondags niet 
onbezet blijft. Maar week in week uit van elders ingevlogen 
voorgangers doet je het gevoel missen dat onze oud-
kerkenraadsvoorzitter Frida Silvis wel es benoemde als: de 
behoefte aan iemand op de kansel die er eentje van ons is. Dat is 
van vitaal belang voor samen gemeente zijn. 
De kerkenraad daarom een kleine commissie te benoemen om op 
zoek te gaan naar een ambulant-predikant en heeft u daarvan in 
kennis gesteld. De commissie heeft contact gelegd met ds. Ad 
Alblas uit Oegstgeest en vastgesteld dat geen kerkordelijk 
bezwaar bestaat tegen een verbinding tussen hem en onze 
gemeente. Ds. Alblas heeft aangegeven bereid te zijn om in de 
periode van ziekte van onze predikant op te treden als ambulant-
predikant bij onze gemeente en in zijn ambtswerk het 
hoofdaccent te leggen op coaching van het pastoraal team, de 



 7 

uitvoering van het tweedelijns pastoraat alsmede op voorgaan in 
de eredienst. Het staat de kerkenraad kerkordelijk vrij om voor 
dit doel een predikant aan te trekken. Daarom heeft de 
kerkenraad op advies van de genoemde commissie besloten tot 
aanstelling van ds. Ad Alblas tot ambulant-predikant bij onze 
gemeente. Ad heeft de benoeming aanvaard.  
Daarom vraag ik u instemmend te antwoorden op mijn vraag:  
 

Gemeente rond ’t Trefpunt te Bennebroek, aanvaardt u de 
benoemde predikant in uw midden en belooft u hem in dit werk 
te steunen? 

 
Gemeente: JA, VAN HARTE! 
 
Omdat ds. Alblas eenmaal in het ambt bevestigd is en daarbij 
geloften heeft afgelegd die gelden voor het leven, vragen wij hem 
om thans die geloften te vernieuwen voor deze nieuwe periode in 
zijn ambtsbediening. 
Daarom vraag ik ds. Alblas instemmend te antwoorden op mijn 
vraag: Beste Ad, wil je deze verbinding aanvaarden en je van harte 
inzetten voor onze gemeente 
 

Predikant: JA, VAN HARTE! 
 

Met heel de kerk bidden wij nu het aloude Kom Schepper Geest, 
bezoek uw kerk. 

 
Zingen: Lied 697  
(De voorzangen zingt Marcel den Dulk; de gemeente zingt de 
refreinen.) 

 

voorzang  1 Kom Schepper, Geest Jij, die de dag verlicht  
ons hart weer warmt.  
Wij loven je om het vuur in onze ziel,  
de passie en de pijn,  
wij loven je om verlangen dat weerklinkt.  
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Refrein: Met wind in de haren en zon in de rug ligt  
het land voor ons open. Met Jou aan mijn zij,  
met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik duchten  
want Jij bent nabij.    
 
Voorzang 2  Kom Schepper, Geest Jij, die de nacht doorbreekt,  
het schimmenuur bedwingt.  
Wij loven je om de prilheid van de morgen,  
de eerste stappen van een kind,  
wij loven je om troost die je schenkt.  
 
Refrein: Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor 
ons open. Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad geen kwaad 
zal ik duchten want Jij bent nabij.    
 
Voorzang 3  Kom Schepper, Geest Jij,  
die mensen aanraakt en winterkou verdrijft.  
Wij loven je om rivieren die stromen,  
een zalm die opspringt, wij loven je om adem die je brengt.  
 
Refrein: Met wind in de haren en zon in de rug ligt  
het land voor ons open. Met Jou aan mijn zij,  
met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik duchten  
want Jij bent nabij.    
 
Voorzang 4  Kom Schepper, Geest Jij, die ons roept te gaan  
en in beweging zet. Wij loven je om de dieren op het veld,  
een nachtegaal die zingt, wij loven je om vrijheid die verbindt.  
 
Refrein: Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor 
ons open. Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad geen kwaad 
zal ik duchten  want Jij bent nabij.  
 
Voorzang 5  Kom Schepper, Geest Jij, die wonden heelt,  
kom in ons bestaan. Wij loven je om de wind die waait,  
de trom die klinkt, wij loven je om vrede die verstilt.  
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Refrein: Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor 
ons open. Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad geen kwaad 
zal ik duchten want Jij bent nabij.  
Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor ons open 
met Jou aan mijn zij met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik 
duchten want Jij bent nabij.  
Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor ons open 
met Jou aan mijn zij met Jou op mijn pad geen kwaad zal ik 
duchten 
want Jij bent nabij want Jij bent nabij. want Jij bent nabij. 
 

INTERMEZZO 
Mededelingen  
Aansluitend: Filmpje over Project Trukajaya 
 

GEBEDEN 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 608   
 

De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
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De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen –  
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op.  
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
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Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Aktie (project Trukujaya) 
en de 2e voor Diaconie. Bij de uitgangen staan hiervoor twee 
bussen klaar. 

 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie 
helpt de organistatie Trukajaya boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten 
krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer 
betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook 
hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. U kunt dit werk 
steunen via Kerk in Actie.  


