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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren naar: Lied 600 
 Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

  
 

Inleiding  
 
Stilte 
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INKEER 
 
Luisteren naar: Psalm 66: 1, 3 

Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt.  
 

Groet    
V: De Heer zij met u. 
 
Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Luisteren naar: Lied 66a 

Jubilate Deo,  
jubilate Deo.  
Alleluia.   
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Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 868:, 1,2,4,5 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen.  

 
 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen:  

Romeinen 8: 18 t/m 30 
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding 
staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De 
schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods 
kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit 
eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze 
heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit 
de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister 
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die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping 
nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook 
wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 
onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, 
de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als 
we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer 
zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat 
nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De 
Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons 
gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil 
zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem 
toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens 
zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al 
van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd 
om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest 
zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft 
hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; 
en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. 

 
Luisteren naar: Lied 162 

In het begin lag de aarde verloren 
in het begin in de duisternis; 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
’t licht dat vandaag onze dag nog is. 
 

In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 

In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 
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In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en d' maan. 
Boven het land en de zee en de stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 

In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 
In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 

 
Lezen uit het evangelie van Johannes: Johannes 16: 1 t/m 11 

Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof 
verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs 
een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 
Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit 
nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. 
Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. Nu ga ik weg, 
naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar 
gaat u naartoe?” Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 
Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de 
pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie 
zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, 
gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in mij geloven, 
gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien,  
oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.	

 
Luisteren naar: Lied 655 

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
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Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 

Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer.  
 
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 

Luisteren naar: Lied 1001 
De wijze woorden en het  groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 

Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
 

 
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. 
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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. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
Luisteren naar het slotlied: Lied 315 

Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 

En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 

Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
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Heenzending en zegen 
 
 

Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de kerk en de 2e voor het IBT. 
	
Collecte voor het Institute for Bible Translation (IBT) in Moskou 
Het IBT vraagt uw speciale steun voor het onderstaande project. 
 
Verhalen van de profeten in de Dungan taal. 
De Dungans (90.000 sprekers) komen oorspronkelijk uit China maar leven 
tegenwoordig vooral in Centraal Azië.  
Het merendeel van de Dungans is niet vertrouwd met de Bijbelse verhalen. 
Lezen in hun moedertaal gaat hen slecht af.  Boeken met veel tekst zijn voor 
hen niet aantrekkelijk. Daarom is besloten de verhalen van de profeten in 
afzonderlijke verhalen aan bod te laten komen. Zo verschenen eerder de 
verhalen van Noach, Mozes, Jona, Jozef en Abraham.  
Voor dit jaar staan de verhalen van David en Salomo gepland. Tweetalig en 
rijk geïllustreerd.  Een CD wordt meegeleverd.   
 
Hiermee hoopt het IBT verschillende doelen te bereiken: Dungans kennis te 
laten maken met de Bijbelverhalen in hun moedertaal; de CD en de parallel 
afgedrukte tekst in het Russisch kan hen helpen het verhaal in de Dungan taal 
al luisterend mee te lezen en te begrijpen. Ook hoopt men zo een bijdrage te 
leveren aan de lokale interreligieuze dialoog. 
 

Uw bijdrage in de collecte is meer dan welkom!    
              
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 25 april 2021. 
 
Gemeenteberaad 
Na afloop van de viering is er gemeenteberaad. U kunt hieraan 
deelnemen via de link die u aantreft in de kerkenraadsbrief d.d. 9 
april 2021.  
(zie e-mailbericht van de scriba d.d. 10 april j.l.) 
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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’.     


