
Protestantse gemeente Het Trefpunt 
 
 

Orde van dienst voor de viering op 
zondag 13 maart 2022 

 
Derde lijdenszondag 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 

 
Vastberaden en barmhartig 

 
 

Voorganger: dr. Jan van Butselaar 
Organist: Marcel den Dulk 



	 2	

Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 286: 1,2,3 
 Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

  
Stilte 
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INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 27: 1, 2 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 

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 
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Zingen: Psalm 27: 7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd.   
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  

Na elke voorbede zingen we Kyrie, eleison 
 
Zingen: Lied 838: 1,2 

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.  
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezing Oude Testament: Psalm 2 
 
Zingen: Lied 756: 1, 2, 4 

Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 

Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 

Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd?  
 

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 9: 51-56 
 
Zingen: Lied 756: 5,6 

Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 

Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt!  
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Verkondiging: Vastberaden en Barmhartig 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 835: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen) 
allen: 

Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 

vrouwen: 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

 

mannen: 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 

allen: 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
(we gaan staan)	
	
Geloofsbelijdenis: Lied 968: 1,2,5 

De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
(we gaan zitten) 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven	
De	1e	collecte	is	bestemd	voor	het	Driedoelenproject	van	de	
Diaconie	en	de	2e	voor	de	Diaconie 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 675: 1,2 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
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Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
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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 13 maart 2022.  
 
 
 
 
Agenda: 
Dinsdag 15 maart, 15.00 u.: Oecumenische gespreksgroep (Trefpunt) 
Dinsdag 15 maart, 19.00/19.30 u.: Open Kerk/Stilteviering (Oude Kerk) 
 
 
 
 
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’.     
 
   
 

 
  
             
  
  
 


