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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren: Psalm 8B 
 Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
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Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

 
Luisteren: Psalm 31A 

Mijn toevlucht is de Here God, 
hoog, als een vesting op een rots, 
verheft Hij zich boven de landen, 
Hij kent mijn wegen, kent het net 
dat om mij heen is uitgezet 
mijn geest beveel ik in uw handen. 
 

De lasteraars gaan in het rond, 
de ontaal tuimelt uit hun mond, 
de spotlach spat van hun gezichten, 
maar U, mijn blijdschap en mijn lied, 
de losser die mij uitkomst biedt, 
laat over mij uw aanschijn lichten. 
 

Ik loof U Heer, in mijn verdriet 
ontbreekt het aan vertroosting niet, 
U schenkt uw kinderen bescherming, 
wij zijn in al ons bitter leed 
het volk dat zich gedragen 
weet door uw nabijheid en ontferming. 
 

O schepper die mijn schutse zijt, 
ik lijd onder vijandigheid, 
mijn angsten kent U en mijn zorgen – 
uw goedheid is mijn toeverlaat, 
uw trouw de vriend die met mij gaat, 
ik juich, ik ben in U geborgen.  
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Groet    
V: De Heer zij met ons 
 
Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Luisteren: Lied 491 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
 

 
Kyriëgebed  
 
 
Loflied: Psalm 117D (Alle volken, loof de Heer!) 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum.  
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Deuteronomium 18: 9-19 
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Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de 
verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.  
Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als 
offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, 
wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen 
of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke 
dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken 
voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al 
luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar 
wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat 
verboden.  
Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen 
moet u luisteren. U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u 
bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, 
onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat 
overleven we niet.’ De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben 
goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik 
zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen 
wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in 
mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. 

 
Luisteren: Lied 318 

Het woord brengt de waarheid teweeg. 
Het veranderde in den beginne 
een aarde die woest was en leeg 
tot een lusthof voor ziel en zinnen. 
 
Het woord dat de wereld schiep 
is het woord dat klonk door de eeuwen, 
is het woord dat Abraham riep 
en Daniël tussen de leeuwen. 
 
Het woord dat God was bij God, 
tussen mensen een mens werd op aarde, 
dat in het armzaligste lot 
zijn heerlijkheid openbaarde. 
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Het onvergelijkelijk woord 
met een hemelse hand geschreven 
wordt in onze harten gehoord: 
onze weg, onze waarheid, ons leven. 

 
Lezen: Marcus 1: 21-28 

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging 
Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.  
Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen 
toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de 
synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij 
schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben 
je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige 
van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 
De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een 
luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 
‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij 
onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ Het nieuws 
over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. 

 
Luisteren: Psalm 23C 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
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Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.  
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 

Luisteren: Lied 249 
	

Refrein: 
All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me. 
 
Day is dyin’ in the west, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Sleep, my child, and take your rest, 
angels watchin’ over me. 

 
Now I lay me down to sleep, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to keep, 
angels watchin’ over me. 
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Refrein: 
All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me. 
 
If I die before I wake, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to take, 
angels watchin’ over me. 
 
Refrein: 
All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me. 
 

 
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, 
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maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
Slotlied: Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  
 

 

Heenzending en zegen 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en  
	
de 2e voor SOFAK (Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken) 

Een aantal organisaties heeft de handen ineengeslagen om 
kerken zo goed mogelijk door deze moeilijke pandemietijd heen 
te helpen.  Dit initiatief heet Samen Kerk = Samen Sterk en wordt 
gedragen door onder meer SOFAK en SKIN. Het gaat daarbij om 
werving van inkomsten voor een noodfonds om internationale en 
migrantenkerken te helpen die door corona in de problemen 
komen. Dit noodfonds wordt beheerd door SOFAK. 

Veel dank voor uw financiële ondersteuning. 
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U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 31 januari 2021.  

 
Agenda 
2 februari, 19.30 uur: vergadering kerkenraad. 
 
 
 
 
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’.     
 
 


