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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Psalm 122: 1 en 2  
 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!’  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.  
 

Hoe zijn de stammen opgegaan!  
Hier gingen ons de voeten voor  
der pelgrims, die de Heer verkoor,  
hier, waar uw heil’ge muren staan!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
naar ‘s Heren woord, om zijn naams ere!  
Zo is het Israël gezegd:  
hier zijn de zetels van het recht,  
de troon, waar David zal regeren! 
 
Inleiding  
 
Cantorij: Word stil nu   
 

Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn, 
want heilig is de grond, waar Hij aan ons verschijnt, 
Hij vestigt hier Zijn tent, een hart dat eerbied kent. 
Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn. 
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Word stil nu de Ene ons omstraalt, ons koestert in zijn licht, 
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht. 
Van alle licht de bron, weldadig als de zon. 
Word stil nu de Ene ons verschijnt, ons koestert in Zijn licht. 
  
 Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot Zijn tempel maakt, 
 Hij vult ons met Zijn kracht, met liefde die ons raakt. 
 Hij roept Zijn vrede uit, die iedereen omsluit. 
 Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot Zijn tempel maakt. 
  
 Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 122: 3  
 

Bid heil toe aan dit Vredesoord:  
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij,  
gezegend zij uw muur en poort!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten!  
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten.  
 
Bemoediging en Groet 
 

V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: en die zijn schepping niet in de steek laat 
G:  maar haar zal bewaren tot in eeuwigheid 
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Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 
 

Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 
Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 

Afgewisseld door gezongen Kyrie (cantorij en gemeente)  
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
 
Cantorij zingt het Loflied: Aarde barst los in gezang   
 

Aarde barst los in gezang, laat je leiden door vreugde, 
Sta juichend voor de ziende. 
Weet: deze god is God, maker aan wie wij behoren, 
Als een volk, een kudde die wordt geweid. 
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Ga binnen door poorten van dank, betreed de ruimte met lofzang. 
Zing het lied van Gods naam, van Gods naam. 
Want jouw naam is goed: liefde zonder einde, trouw, aan alle geslachten. 
Aarde barst los in gezang, laat je leiden door vreugde, 
Sta juichend voor de ziende. 

 
HET WOORD 

 

Gebed om de Geest 
 
Inleiding op wat we lezen 
 
Lezen: Exodus 6: 2-8 
 
Zingen Lied 832 (canon-cantorij en gemeente)  
 

Geroepen om op weg te gaan, 
Om op te staan, te reizen 
Naar een land dat God zal wijzen. 

 
Lezen: 2 Johannes 1-13 
 
Zingen: (cantorij): Geef alle ruimte aan de liefde   
 
Geef alle ruimte aan de liefde, 
in haar leeft God zich naar ons toe. 
Vergeet het kwaad aan wie jou griefde, 
de liefde wordt een mens niet moe. 
Zij zal de dood nog overleven, 
geen water dooft haar lichtkrans uit. 
Zij blijft ons tot elkander keren, 
tot alle angst is uitgeluid. 
 
Hoe zal een mens ooit overleven, 
wat moet hij aan met eeuwigheid? 
Door liefde wordt het ons gegeven 
voorbij te zien aan dood en tijd. 
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Want wie vandaag weet te beminnen 
denkt niet: “Hoe zal het morgen zijn.” 
Het blijft beginnen, herbeginnen, 
tot wij voorgoed geborgen zijn. 
 
Verkondiging 
 
Orgel/pianospel 
 
Zingen: Lied 412: 1, 3 en 6 
 

Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 

INTERMEZZO 
Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gezongen   
 
Onze Vader die in de hemel zijt Uw naam worde geheiligd. 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ook onze schuld 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Slotlied: lied 418 
 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.  
 
Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag.  
 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.  
 
Zegenbede: 1e keer cantorij, 2e keer met gemeente  
                                                               



 8 

 
 
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte is voor de diaconie en de 2e voor de kerk. Bij de uitgang staan 
hiervoor twee bussen. 
 
Bezinning en Verdieping 
U bent van harte welkom op de avond met Ds Pieter Terpstra, waar het 
thema “Kerkelijk leven na Corona” centraal staat. En hoewel we vandaag 
de dag nog niet eens ‘vrij’ van corona zijn, kunnen we  zeker met elkaar in 
gesprek gaan. Kunnen we terug naar ‘het oude normaal’? 
Donderdag 27 oktober, 20:00 uur in Het Trefpunt, Bennebroek 
 
 
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 ‘Aktueel’ en ‘Kerkdienst in beeld en geluid’ 

http://www.pkntrefpunt.nl/

