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Welkom door de ouderling 
 
Aansteken van de tafelkaars   
 
Zingen: Lied 513 
 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 

INKEER 
(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 3 



Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
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: Psalm 100: 4 
 

Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
(we gaan zitten) 



HET WOORD 
Gebed om de Geest 
 
Inleiding 
 
Koningspsalm 72, gezongen en gesproken  
 
Zingen: couplet 1 
 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
Lezen: psalm 72 vers 5-8 
 
Zingen: couplet 5 
 

Leve de koning in ons midden, 
geef hem Arabisch goud. 
Laten wij dagelijks voor hem bidden, 
nu hij de scepter houdt. 
Het veld zal blinken van het koren. 
Men zal het als een woud 
zelfs op de bergen ruisen horen, 
het ganse land is goud. 
 
Lezen: vers 17 
 



Zingen: couplet 7 
 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 
Toralezing: Numeri 6: 22-27 
gevolgd door Evangelielezing: Lucas 2:21 en  
Lucas 1: 30-32 
 
Zingen: Lied 527 
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
Uitleg en verkondiging 



Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 489 
 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede, 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
 

 
 



GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Mededelingen 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 978: 1, 2 en 3 
 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
 



Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  

  

Inzameling van de gaven  

De 1e collecte is bestemd voor het 3doelenproject van de 

diaconie en de 2e  voor de Kerk. (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 1 januari 2023  

 


