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Welkom en mededelingen 
 

Aansteken van de tafelkaars 
  
Inleiding  
 

Moment van stilte 
  

INKEER 
Allen gaan staan 
 

Groet 
V: Vrede met u allen! 
G: Vrede voor heel de wereld!  
 

Bemoediging en drempelgebed 

v. Onze hulp is in de naam van de Scheppende Kracht,  

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.  

v. die trouw blijft over alle grenzen heen  

g. die niet loslaat wat zijn woord begonnen is. 

v: Op de lange weg naar de nieuwe aarde  

horen we vaak niet het roepen van de mens  

die met ons gaat, verdiept als we zijn in ons eigen leven. 

g: Open ons voor die stemmen  

zodat we meebouwen aan uw nieuwe aarde.  

 

v: Vergeef ons onze onverschilligheid  

als we aan anderen voorbijgaan,  

onze stappen niet richten naar hen.  

g: Wij geloven en weten  

dat alle mensen in tel zijn in uw Rijk van vrede. 

Maak ons zó deelnemers aan uw volk onderweg. 

Amen 
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Zingen: lied 283, In  de veelheid van geluiden 

 In de veelheid van geluiden, 
 in het stormen van de tijd, 
 zoeken wij het zachte suizen 
 van het woord, dat ons verblijdt. 
 

 En van overal gekomen, 
 drinkend uit de ene bron, 
 bidden wij om nieuwe dromen, 
 richten wij ons naar de zon. 
  
Want wij mensen op de aarde 
 raken van het duister moe. 
 Als uw hart ons niet bewaarde 
 sliepen wij ten dode toe. 
  
Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 

Kyrië  

Glorialied: Lichtcredo (ZZZ 229) (melodie 103 c, Loof de 
koning) 
 
1. Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt. 
Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt. 
Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt. 
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2. Wij geloven in de woorden, 
ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
 
4. Wij geloven in een toekomst, 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 

HET WOORD 

Gebed om de Geest  
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 21 vers 1 – 14 
 

Orgelimprovisatie over psalm 72 met intussen voorlezen 
van Het Lied van Rispa van Huub Oosterhuis 
 
1. Jouw recht is slecht, koning. 
Ik zal op de bergen gaan. 
Ik zal de gieren van de hemel, 
de jakhalzen van de aarde verslaan. 
Ik zal mijn doden redden van hun tanden, 
hun lijken uit jouw handen, koning, 
ik zal jou weerstaan. 
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2. Jouw recht is moord, koning, 
jouw god moet een doods-god zijn. 
Maar er bestaat een mens op aarde 
bij wie de doden geborgen zijn. 
Ik zal de hitte van de zomer dragen, 
de storm- en regenvlagen, koning, 
ik zal bij hen zijn. 
 
3. Jouw recht is op, koning. 
Ik weet van een nieuwe tijd, 
van mensen die als mensen leven, 
uit doem van schuld en wraak bevrijd - 
een zware dracht van vruchten aan de bomen, 
op alle bergen hoge schoven 
van gerechtigheid. 
 

 

Verkondiging, 

afgesloten met Tranen zijn mijn brood – voor Rispa, door 
Margryt Poortstra 
 
Schril is mijn stem als ik schreeuw naar de vogels, 
de rovers, die dreigen, die dalen en stijgen 
en aanvallen doen op dit schrijnend gebied. 
Traag is de hemel die wolken verzamelt, 
maar weigert te troosten als sluiers van leegte 
de luchten verduisteren en niemand mij ziet. 
Dauw op mij neer, want verschroeid is de aarde, 
mijn voetzolen branden, mijn hart is verschraald tot 
een korstige wond van verlies en verdriet. 
Laat in mij achter een teken van leven, 
een venster naar toekomst, een vogel van vrede, 
een sprankje barmhartigheid in het verschiet. 
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Hemel, regen gerechtigheid neer 
en laat water stromen over het droge, 
Aarde, open je schoot en ontvang, 
opdat diep in je binnenste leven ontkiemt. 
 

Muziek  

GAVEN EN GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Het lied van dromen dromen (melodie psalm 72) 
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2. Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn, 
verbanning en verdriet verduren, 
God zelf zal bij ons zijn. 
Wie in die dromen durft geloven 
voelt zelf verandering, 
vertwijfeling en wanhoop doven 
in blijde aarzeling. 
 
3. En licht en sterk, vol zachte krachten 
die onverzet'lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 
Waar mensen putten uit de bronnen 
van droom als werk'lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd. 

Zegen 

De gemeente zingt "Amen" 

 

Collecte 

1e collecte:  Kerk in Actie 2022 - Werelddiaconaat (Oeganda) en 
de 2e voor de kerk 
 

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk 
om boer of boerin te zijn. 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor 
steeds meer droogte én overstromingen. De regen wordt er 
steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt 
boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze 
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krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze 
hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, 
door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand 
bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door 
aan anderen. De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 
zodoende 1200 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen 
in 40 sterke boerenorganisaties van 30 personen. De leiders van 
deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen 
met demonstratievelden.  
 

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de diaconie  
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 6 februari 2022 
 

 

Doe mee aan de voorjaarsquiz! 
Na de sobere tijden van beperkende maatregelen, nodigen wij je 
uit voor een gezellige voorjaarsquiz op dinsdag 15 februari 
2022.  Er zijn zeven uitdagende rondes met vijf vragen in 
categorieën zoals: Typisch Heemstede/Bennebroek, Spiritualiteit, 
Sport, Muziek. De voorjaarsquiz wordt gespeeld in groepjes van 
maximaal 4 personen. 
Presentatie is in handen van de predikanten Pieter Terpstra van 
de Oude Kerk in Heemstede en Janneke Nijboer van Het Trefpunt 
in Bennebroek. 
Aanmelden kan als team van 4 personen, of individueel, tot 
uiterlijk vrijdag 11 februari via: 
kerkelijkbureau@pknheemstede.nl o.v.v. voorjaarsquiz2022. 
We zien uit naar je komst op 15 februari in Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1.  
De zaal is open om 19.00 uur. De voorjaarsquiz start om 19.30 
uur. 
De kosten zijn €2,50 per persoon, inclusief koffie of thee.  
Aan de deur word je gevraagd een QR-code te tonen en 
mondkapjes zijn verplicht. 
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