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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 221: 1,3 
 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

  
 

Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 84: 3 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
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dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 

 
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 
 
 
Zingen: Psalm 84:4 

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed, afgesloten met lied 301 C 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
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Loflied: Lied 869: 1 
Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 
 

 

HET WOORD 
 
	
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Zacharia 8: 7-8 
 
Zingen: Psalm 34: 1 (Psalm van de zondag) 

Ik loof de Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zicht tezaam. 
Verhef met mij des Heren naam, 
zegen die en wees blij. 
 

Lezen: Efeziërs 6: 10-20 
 
Zingen: Lied 538: 1 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
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is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
 

Verkondiging 
 
	
Orgel-/pianospel 
 
 

Zingen: Lied 538: 2,4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

	
	

INTERMEZZO 
 
Mededelingen 
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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. 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 422 

Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
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sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.  
 

 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e voor Ghana (KIA) 
 
 
Toelichting bij 2e collecte: 
Voor het eerst naar school na 3 jaar kinderarbeid 
Geen kindslaven in de visserij Ghana 
 
Slavernij bestaat nog steeds: rond de 20.000 kinderen werken in de 
visserij op het Voltameer in Ghana. James Kofi Annan werkte daar 
zelf ooit als kindslaaf, maar zet zich nu met zijn organisatie 
Challenging Heights in om dit te stoppen. Hij vangt kinderen als Kofi 
op, die op zijn 12e jaar voor het eerst naar school kan, omdat hij wist 
te ontsnappen uit zijn slavenbestaan. Straks wordt hij herenigd met 
zijn familie. Steun kinderen zoals Kofi. 
 
Kofi belandde in de visserij toen hij nog maar 9 jaar oud was. Zijn moeder was 
alleenstaand ouder met vijf kinderen. Ze kon niet rondkomen en dacht dat 
Kofi een beter leven zou hebben als hij elders kon werken. Kofi werd 
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meegenomen naar het Voltameer om daar als vissersjongen te werken. Hij 
werd geslagen met de peddel en kreeg geen eten als hij niet hard genoeg 
gewerkt had. Hij werkte iedere van 3 uur in de nacht tot ‘s avonds laat. 
Meestal kreeg hij maar twee maaltijden op een dag. Als hij ziek was moest hij 
doorwerken. Nooit kreeg hij medische zorg.  
Nadat hij drie jaar onder deze mensonterende omstandigheden geleefd had, 
wist Kofi te ontsnappen. Hij viel overboord toen zijn meester hem weer eens 
met de peddel sloeg. Hij zwom naar de kant en rende heel hard weg, totdat 
hij bij een ziekenhuis belandde. Kofi’s baas zat hem achterna, maar kreeg hem 
niet op tijd te pakken en stopte de achtervolging toen hij hem het 
ziekenhuisterrein op zag rennen. 
Kofi vroeg een van de bewakers om hulp. Die schakelde de politie in. Kofi 
belandde in het opvangcentrum van Challenging Heights. Kofi gaat nu voor 
het eerst in zijn leven naar school, waar hij erg zijn best doet. Hij kan korte 
zinnen schrijven, kent de vermenigvuldiging-tafels en beantwoord graag 
vragen in de klas. 
 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 29 augustus 2021.  
 
 
 
 
 
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’.    


