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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Psalm 67: 1 
 God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent.  

 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 67: 2 en 3 

De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
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en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft.> 
 

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: Lied 216: 1 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.  
 

(we gaan zitten) 
 
Inleidende woorden 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 906: 1,3 en 7 

God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
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Wie de stem / heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 
 
Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, 
alle aardse vreugd en vrede. 
Wil en wens begeeft mij, 
ziel en lijf en leven 
zij geheel aan U gegeven. 
Ja Gij zijt / voor altijd 
onze God en Here. 
U zij lof en ere. 
 
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 
schouwen mag in geest en waarheid. 
Heer laat mij / even vrij 
als een adelaar stijgen, 
zo word ik U eigen. 
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Jesaja 53: 1 - 5  
 
Zingen: Lied 575; 1 en 2 

Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
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Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

Lezen: Johannes 4: 43 -54 
 
Zingen: Lied 713: 1, 2 en 5 

Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
 
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
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Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
 

Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 
Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
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Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
 

ZENDING 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 423 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
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Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
De 1e collecte is bestemd voor : "Een kraan voor  ieder huis" - 
(deel)project Simavi tbv Nepal en  
de 2e voor het Luchthavenpastoraat: 
De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat (SPLS) heeft onze gemeente per 
brief recentelijk hartelijk bedankt voor onze gift van vorig jaar.  
Het jaar 2022 was voor het luchthavenpastoraat een intensief jaar. Ze kregen 
hulpverzoeken van Oekraïense vluchtelingen en gestrande reizigers. 
Daarnaast zagen ze ook een toename van het aantal bezoekers van het 
stiltecentrum. De zondagse vieringen werden drukker bezocht dan voorheen. 
Mogelijk realiseren mensen zich meer dan tot voor kort dat het niet zo 
vanzelfsprekend is om zomaar overal naar toe te reizen. Onze gemeente 
wordt door dit pastoraat een gezond en geïnspireerd 2023 toegewenst. 
 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 29 januari 2023.  
 
 
Agenda 
Vrijdag 3 februari 20.00 uur: Trefpuntcafé (’t Trefpunt) 
(zie Wegwijzer, pagina 17) 
 
 
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’.     


