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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren naar: Psalm 8a: 1 t/m 6 
 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 
 

Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 

Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
 

Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 

Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 
 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
 

Inleiding  
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Stilte 
INKEER 

 
Luisteren naar: Lied 659: 1 t/m 6 

Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 
 

Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 

Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
 

Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 

Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 

daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
 

Groet    
V: De Heer zij met ons 
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Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Luisteren naar: Lied 559: 1 t/m 4 

Gij die ver voor ons uit doordrong in ’t land der angst, 
help ons in ’t donker, o Heer, U te vinden. 
 

Gij die al onze schuld in uw vergeving draagt, 
wees onze vrede, o Jezus, voor eeuwig. 
 

Gij die met levensbrood door tijd en ruimte gaat, 
geef alle dagen, o Christus, dit brood ons. 
 

Gij die ver voor ons uit in deze wereld zijt, 
zend ons met vrede en brood, Heer, tot de mensen.   

 
Kyriëgebed  
 
Luisteren naar het loflied: Lied 648: 1,2,3 

Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 
zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, – 
verheven is Hij, de Levende. 
 

Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 

Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest (gedicht van J.C. van Schagen, getiteld: Wit) 

Als ik van U moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg. 
Ik wil maar liever weinig zeggen. 
Ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen. 
Wat arme kale woorden, dat is mijn verhaal. 
Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf, 
ze weten van dienen niet. 
De goede woorden zijn arm en naakt 
Als Franciscus. 
Ze zijn trouw. 
Enkele goede woorden, dat is genoeg. 
Want er mag niets komen tussen U en mij. 
Eigenlijk wil ik liever met U zwijgen. 

 
Lezen: Jesaja 43: 9-13 (NBV) 
 
Luisteren naar: Psalm 89: 1 en 8 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, 
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
Gij Heilige Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.  
 

Lezen: Johannes 20: 19-29 (NBV) 
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Luisteren naar: Lied 647: 1 t/m 4 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 

Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 

Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 
 

Verkondiging 
 
	
Orgel- of pianospel 
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Luisteren naar: 642: 1,4 en 8 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 

Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 

’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
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 

  
Luisteren naar het slotlied: 653: 1,2 en 7 

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.  

 
Zegen 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e voor de Kerk. 
 

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 11 april 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’.     
 
   
 

 
  
             
  
  
 
 
 


