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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
  
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Groet    
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
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Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
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  
 
Loflied en tevens gebed om de Geest: Lied 225 

Zingen wij van harte zeer, 
loven, danken wij de Heer, 
die zijn goedheid ons bewijst, 
die ons alle dagen spijst. 
God die ook de vogels voedt, 
die het leven leven doet, 
God is voor de mensen goed. 
 
Bidden wij de Geest om licht, 
om het innerlijk gezicht, 
dat wij het toch recht verstaan 
en Gods woorden nemen aan, 
dat wij nu en immermeer 
Christus prijzen, onze Heer. 
Amen. Hem zij dank en eer. 
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HET WOORD 
 
 
Lezen: Jesaja 40: 27-31 (NBV) 
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 2 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 

 
Lezen: Matteüs 6: 25-27 en 10: 29-31 
 
Zingen: Lied 979:1, 2, 3 en 14 

De vogels van de bomen 
die lopen door de lucht 
als vederlichte dromen, 
zij wonen in het licht. 

 
Zij rusten op de adem 
van God die ademend 
de wereld heeft geschapen 
en alle namen kent, 
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die alle hemelstreken, 
de aarde als een huis, 
alleen maar door te spreken 
maakte, spelenderwijs. 
 
God immers houdt de aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 
 

Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 635: 1, 4, 5, 6 en 7 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 
als Noach uit de ark gegaan, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
De merel zingt het hoogste lied, halleluja, 
alleen de havik hoor je niet, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
De mussen tsjilpen allemaal, halleluja, 
de mees zingt als de nachtegaal, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
De duif zit in de hoogste boom, halleluja, 
en heeft de snavel vol sjaloom, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja, 
een beter land rijst op uit zee, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
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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. 
 
(Collecte vindt plaats na de dienst) 
 
	

ZENDING EN ZEGEN 
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 981: 1, 3 en 5 

Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 

Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
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Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht.  

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Egypte (Kerk In Actie) en de 2e voor de 
Diaconie 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 21 augustus 2022.  
 
 
 
Agenda 
Zaterdag 27 augustus 2022, vanaf 16.00 uur, Trefpunt: 
Gezellig samenzijn voor eenieder (namens de diaconie) 
 
 
 
 
 
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’.     


