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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3  
 
Zo vriendelijke en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met zijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.  
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid,  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.  
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  
 
 

Inleiding Thema van de dienst:  Recht en Vrede 
 
Stilte 

INKEER 
(We gaan staan) 
 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
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Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: psalm 121: 1, 3 en 4  
 
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.  
 

De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade.  
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.  
 

(We gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 274: 1, 3 
 

Wij komen hier ter ere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied.  
 
Wij zingen samen van uw gloria,  
dank voor uw leven, dank U voor elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan.  
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen uit de Hebreeuwse Bijbel: Amos 8: 4- 10  
NBV-studiebijbel 3e druk 2014 
 
4. Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn 
op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister! 
5. Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan 
voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer 
de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen? 
Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel 
zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. 6. Jullie 
kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor 
een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen 
we als graan’ 7. Nooit – en dit zweert Jahweh op wie 
Jacobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie daden 
vergeten. 8. Daarom zal de aarde beven, en al wat erop 
leeft gaat in rouw gehuld. Zal in haar geheel 
omhoogkomen, zoals de Nijl; ze zal kolken en weer 
wegzinken, zoals de rivier van Egypte. 9. Op die dag – 
spreekt de Heer, JHWH – zal ik op het middaguur de zon 
doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte 
dag. 10. Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie 
liederen in klaagzangen; om jullie heupen gord ik een 
rouwkleed, en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen 
treuren als om de dood van een enig kind, en die dag zal 
eindigen in bitterheid.  
 
Zingen Liedboek 1012: 1, 3 
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Geef aan de wereld vrede Heer,  
in deze donkere tijden:  
de groten slaan de kleinen neer  
en honen en bestrijden wie uw vrederijk belijden.  

 
En doe ons voor een ander vuur  
in gloed staan hier op aarde, gelouterd, - dat wij in dit uur 
de strijd voor ’t rijk aanvaarden,  
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden  
 
 

Lezen uit het Nieuwe Testament: 
 1 Timotheüs 2: 1-6 en Lucas 16: 1-13 
 

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er 
smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden 
uitgesproken. 2. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat 
we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 
waardigheid. 3. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, 
onze redder, 4. die wil dat alle mensen worden gered en de 
waarheid leren kennen. 5. Want er is maar 1 God, en maar 1 
bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6. 
Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis 
voor de vastgestelde tijd.  

 
Zingen: Liedboek 1012: 4, 5 
 

Geef ons uw vrede in het hart en liefde, Heer, voor allen  
die door de groten zijn verward;  
laat, waar hun leuzen schallen, ons niet aan hun waan vervallen.  
 
Uw rijk, Heer, komt en het is nu:  
in ’t onaantastbaar heden  
van uw genade zien wij U  
gegord met recht en rede  
voor ons uit – een vorst van vrede  
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Lucas 16: 1-13 
 

1.Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er eens een rijke man die 
een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn 
eigen rijkdommen verkwistte. 2. De rijke man riep de rentmeester 
bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg 
verantwoording af over jouw beheer, want je kunt niet langer 
rentmeester blijven.” 3. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat 
moet ik doen, nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op 
het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4. Maar ik 
weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, 
wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen 
thuis ontvangen. 5. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn 
heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer 
schuldig?” 6. “Honderd vaten olijfolie”, antwoordde de 
schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw 
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg 
hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” 
“Honderd balen graan” luidde het antwoord. De rentmeester zei: 
“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”8. En de heer prees 
de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De 
kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om 
dan de kinderen van het licht. 9. Ook ik zeg jullie: maak vrienden 
met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige 
tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. 
10. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als 
het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook 
onbetrouwbaar oneerlijk als het om veel gaat. 11. Als jullie 
onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie 
zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12. En 
als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, 
wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 13. Geen enkele 
knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de 
andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.  

 
Zingen: Psalm 139: 1, 2, 7 
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1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
Dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij, waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
’t Ligt alles open voor uw ogen.  
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
Wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja, overal, op al mijn wegen 
En altijd weer komt Gij mij tegen.  
 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,  
Mij met uw vingers aangeraakt,  
Met toegewijde tederheid,  
Mijn nieren en mijn hart bereid, 
Mij in de moederschoot geweven,  
Mij met uw wonderen omgeven.  
 

Verkondiging 
 
Orgel/pianospel 
 

Zingen: Psalm 139: 8, 10, 14 
 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt,  
Die mij met liefde hebt geleid,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,  
In ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen.  
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.  
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10. O, God hoe diep verwonderd ga  
Ik uw volmaakte wijsheid na.  
Hoe schoon is alles wat Gij doet.  
Hoe kostelijk in overvloed 
Zijn uw onpeilbare gedachten, 
Ik overdenk die al mijn nachten.  
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
Toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
Mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O, God, houd mij geheel omgeven, 
En leid mij op de weg ten leven.  
 

INTERMEZZO 
Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
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. 
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ZENDING EN ZEGEN 
  
(We gaan staan) 
 
Slotlied: Lied van de vrede. Lied 1016: 1, 2 en 4.  
 

1.Kom, laat ons opgaan naar de berg,  
waar God de vrede leert:  
een ploegschaar maak je van je zwaard,  
een snoeimes van je speer. 
 

Refrein:  
Shalom, shalom, Jeruzalem,  
Shalom, Jeruzalem.  
 
2. Wij gaan waar onze voeten gaan,  
God zet ons op het spoor  
naar vrede en gerechtigheid,  
Zijn voetstap gaat ons voor. 
 

Refrein 
 
4. Wij gaan waar onze voeten gaan,  
de weg van onze Heer,  
een ploegzwaard maak je van je zwaard,  
een snoeimes van je speer.  
 

Refrein.  
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
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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 ‘Kerkdienst in 
beeld en geluid’ 

 
 

Inzameling van de gaven 
 
De 1e collecte is bestemd voor de voedselbank in  
de 2e voor de kerk 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek. 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 18 september 
2022 
 

http://www.pkntrefpunt.nl/

