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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren: Lied 218 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

  
 

Inleiding  
 
Stilte 
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INKEER 

 

 
Luisteren: Psalm 100: 1,2 en 4 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.  
 

  
V: De Heer zij met ons 
 
Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
	
Kyrië- en glorialied: Lied 299j 

Om de mensen en de dieren, 
om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 
al uw schepselen in nood, 
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om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 
 
Eer zij de God van de hemel, 
zijn Naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de Koning der volken: 
Gloria in excelsis. 
 
Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Jesaja 42: 1-7 
 
Luisteren: Psalm 72: 1 en 2 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
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moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is.  
 

Lezen: Marcus 1: 1-11 
 
Luisteren: Lied 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen.  
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 

Luisteren: Lied 358 
Water, water van de doop, 
taal en teken van de hoop: 
zie wij komen bij u staan, 
wijs ons Gods beloften aan! 
 
Water, water van de vloed 
die de ark wel dragen moet, 
hoog staat daar de regenboog: 
God maakt heel de aarde droog! 
 
Water, water van de Nijl, 
draag het scheepje van het heil – 
biezen mandje in het riet: 
God vergeet de zijnen niet! 
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Water, water der Jordaan, 
alle schuld is weggedaan, 
onze zonden draagt de Heer, 
zie: de duif daalt op Hem neer! 
 
Water, water van de doop, 
uit uw bron ontspringt de hoop: 
God bevrijdt en Hij geneest – 
lof zij Vader, Zoon en Geest! 
 

 
INTERMEZZO 

 
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. 
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ZENDING EN ZEGEN 
  
Slotlied: Lied 423 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu!  
 

 

Heenzending en zegen 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en  
de 2e voor het Luchthavenpastoraat 

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 10 januari 2021.  
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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’.    


