
Protestantse gemeente Het Trefpunt 
 

Orde van dienst voor de viering van de                         
5e  zondag van de Epifanie 

op 5 februari 2023 
 

 
 

Thema: ‘wie je bent…’ 
 
 

 
 

 
 

       
 

 Voorganger: ds. Ad Alblas 
Organist: Addy Alberts 

Muzikale medewerking door 
 de Cantorij o.l.v.  Addy Alberts 

 



 2 

Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de tafelkaars  
 
Cantorij: ‘Dit huis is een huis’ – Poortstra-Löwenthal 
 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat, waar zoekers 
en zieners genood of gekomen, hun harten verwarmen, 
van toekomst gaan dromen, waarin wat hen drijft tot 
herkenning gaat komen, de vonk van de Geest in hun 
binnenste slaat, 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar 
zangers en zeggers bijeen zijn gekomen om uiting te geven 
aan waar zij van dromen, waardoor een beweging ontstaat 
die gaat stromen, die nooit meer, door niemand zich 
inperken laat. 
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 

INKEER 
(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 276: 1 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
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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 
V: niet verkillen zal Zijn liefde 
G: nooit bezwijken Zijn trouw 
 
Zingen:  Lied 276: 2+3 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Zingen: Heer ontferm U 
 

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U, 
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Bemoediging van Mahatma Ghandi 
 
Glorialied: Lied 1016  
 

Kom, laat ons opgaan naar de berg 
waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem. 
 
Wij gaan waar onze voeten gaan, 
God zet ons op het spoor 
naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem. 
 
Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem 
het woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem. 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem. 
 
Wij gaan waar onze voeten gaan 
de weg van onze Heer, 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem. 
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HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Kijken naar kunst 
 
Inleiding 
 
Lezen: Jesaja 59: 21 - 60: 3 
 
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 3 
 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
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uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Lezen: Matteüs 5: 13-16 
 
Cantorij: ‘Dat wij niet slapen’ (H. Oosterhuis) 
 

Dat wij niet slapen, daglichtbewoners – 
dat wij ons houden, nuchter van liefde. 
Reik ons uw beker, water dat dorstig maakt, 
woorden die horen doen. 
Reik ons uw hand. Kome wat komt. 
Maar laat het om Jou zijn 
dat wij het uithouden en niet om niemand 
dat wij de beker drinken tot de bodem 
dat wij dit leven leven tot de dood. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel/pianospel 
 
Cantorij ‘Aarde barst los in gezang’ – Borgman – Valk 
 
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 de wordt geweid. 
Ga binnen door poorten van dank, betreed de ruimte met 
lofzang. 
Zing het lied van Gods naam. 
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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. 
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Cantorij: Tafel der armen 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen,  
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te 
vernieuwen. 
 
Mededelingen 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 423  
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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! 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
 

Inzameling van de gaven  

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie  i.v.m. zondag 
voor het werelddiakonaat: Pakistan - vaktraining 
voor  jongeren 
2e collecte: 3doelenproject 

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)  
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U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de 
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 5 februari 2023 
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