
Protestantse gemeente Het Trefpunt  
te Bennebroek 

 
 

Orde van dienst voor de viering op 
zondag 20 februari 2022 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	

Vergeven en vergeten 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Greetje van der Harst-de Leeuwe 
Organist: Luuk Dronkert 



	 2	

Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 280: 1,2,3,4,6 
 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 die voor ons zijn? 
 
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? 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

 
  
 
Inleiding  
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Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 527: 1,2,3 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen.  
 

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 
Gij zijt de kracht van ons leven, 
daarom vragen wij aan U: 
laat ons voortdurend gericht zijn  
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op wat strookt met uw heil en uw wil 
en help ons daar ernst mee te maken, 
niet alleen met onze woorden, 
maar boven alles metterdaad. 
 
Zingen: Liedboek 527: 4,5 

Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven.   

 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed eindigend met “Heer ontferm U” (3x) 
 
Loflied: Lied 146c: 1,2,5 

Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot de aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wankelen in hun waan, – 
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roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 
 
 

 

HET WOORD 
 
Gedicht 
 
Lezen: Genesis 45: 1-15 
 
Zingen: Lied 166a: 1,2,3,4,8,10 

Hij wandelt in zijn koningsjas, 
gekregen van zijn vader; 
en droomt al dat hij koning was: 
zijn broeders treden nader 
en buigen zich voor Jozef neer. 
Hij droomt het telkens weer. 
 
Maar nee, een koning wordt hij niet. 
Zijn jas wordt afgenomen; 
zijn broers verkopen hem als slaaf. 
Zo eindigen zijn dromen. 
Zijn vader leeft in diep verdriet, 
want Jozef is er niet. 
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Maar in Egypte gaat het goed. 
Hij krijgt het voor het zeggen. 
Hij wordt een dromenmeester die 
ook dromen uit kan leggen. 
De koning droomt van hongersnood 
en Jozef zorgt voor brood. 
 

Als opperbroodverkoper ziet 
hij daar zijn broeders komen. 
Zij buigen zich eerbiedig neer. 
Het is als in zijn dromen. 
Ze komen in de hongersnood 
bij Jozef om hun brood. 
 

En toen heeft Jozef zijn geheim 
in tranen prijsgegeven: 
‘Ik ben het, Jozef, jullie broer! 
Is vader nog in leven? 
Kom naar Egypte, klein en groot, 
ik zorg voor jullie brood.’  
 

Wat ook de mensen allemaal 
van plan zijn of verzinnen, 
het wordt door God weer omgedraaid. 
Er kan iets nieuws beginnen: 
een koning wordt een lotgenoot. 
Wie honger heeft krijgt brood. 
 

Lezen: Lucas 6:27-38 
 
Zingen: Lied 530: 1,2,3,4 

De Geest des Heren is op hem 
die tot verkondiging verkoren, 
ons aanspreekt zodat wij het horen 
als hoorden wij Gods eigen stem. 
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Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 
 
Dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schande en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 
zijn recht en zijn barmhartigheid. 
 
Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 
ons aangevuurd heeft bij het bidden 
met uitzicht op Jeruzalem. 
 

Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 531: 1,2,3 

Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
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en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
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. 
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ZENDING EN ZEGEN 

  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 313: 1,5 

Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb 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 Kerk in Actie (Nepal) en de 2e voor de 
Diaconie. 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 



	 10	

 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 20 februari 2021.  
 
 
 
 
 
Agenda: 
Dinsdag 22 februari van 19 - 19.30 uur Open kerk / Stilteviering (Oude Kerk) 
Dinsdag 22 februari om 20.00 uur: Bezinning en verdieping,  
thema: Armoede treft mensen (Pauwehof) 
Woensdag 23 februari van 10.00 – 11.30 uur: Trefpunt koffiekring (Trefpunt) 
Vrijdag 4 maart 20.00 uur: Trefpuntcafé, met Mgr. Dr. J.W. Hendriks, bisschop 
te Haarlem. Thema: ‘Geloven doe je (alleen) in de kerk?’ (Trefpunt) 
 
 
 
 
 
 
 
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’.     
 


