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LESSENAAR 
	
Welkom 
Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Openingslied: psalm 66 : 1 en 3 
 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 

  
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming 
	
Lied om ontferming: lied 301 j 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 
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Lezing uit de bijbel  
- Genesis 27 : 15 t/m 29  en 
- Matteus 3 : 13 t/m 17 

 
Lied:  Lied 360 : 1 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
 

Preek 
 
Orgel-/pianospel 
 
	
 
TAFEL 
 
Gebeden, afgesloten met het gebed des Heren 
 
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. 
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Slotlied: Lied 634 : 1, 2 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 

Zegen 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Ondersteuning 
gemeenten. Toerusting voor werkers in de kerk. 
De 2e voor Artsen zonder grenzen.		
Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, 
bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 16 januari 2021.  


