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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 213 

Morgenglans der eeuwigheid,/licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd / uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht / onze nacht! 
 
Laat als milde morgendauw / uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw / van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost / onverpoosd. 
 
Laat uw heil'ge liefdegloed / onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed om, / de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij ten onder gaan, / op te staan. 
 
Breekt de jongste morgen aan, / geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan / alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest /onbevreesd. 

 
Overstroom ons met uw licht,/ klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid / voor altijd. 

 
	

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Groet    
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 



	 3	

Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Glorialied: Lied 511: 1,2,5,6,7 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Jesaja 26: 1 t/m 7 
 
Zingen: Lied 175 

Wij hebben een sterke stad, 
een stad met muren en schansen, 
wij hebben een sterke stad, 
een stad waar de kinderen dansen 
en waar men muziek maakt en zingt, 
een stad door de Heer omringd. 
 
Wie wonen daar in die stad, 
die stad op͜ de nieuwe aarde? 
Een volk dat de Heer aanbad 
en͜ de trouw aan zijn roeping bewaarde. 
O poortwachter, open de poort 
voor al wie vertrouwt op͜ zijn woord! 
 
Vertrouw op de Heer, vertrouw, 
want eeuwig zal Hij ons dragen. 
De vesting zo hoog gebouwd, 
die heeft Hij ternedergeslagen 
maar mensen die steeds zijn geknecht 
die wandelen hier in͜ het licht. 
 
Rechtvaardigen, hier is͜ uw stad, 
standvasti͜gen, hier u͟w͟ sterkte. 
Een ruimte die niemand mat, 
een toekomst die niemand bewerkte 
dan Israëls Heiland alleen, 
Hij voert de verdrukten͜ erheen. 
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Lezen: 2 Korinthe 1: 23 – 2: 7 
 
Zingen: Lied 447 

Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 
  

Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 451  

Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
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Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 
Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
 
Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 
Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
	
	

ZENDING 
  
(we gaan staan) 
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Slotlied: Lied 919 
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
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Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Voedselbank Hillegom en  
de 2e voor de Diaconie 
(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 15 januari 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Maandag 16 januari, 19.45 uur: vergadering kerkenraad (Trefpunt) 
  
 
 
 
 
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’.       


