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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 215: 1,4,6, en 7 
 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 
Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in ’t gebod 
brengt daag´lijks nader ons tot God. 
 
Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

  
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
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Zingen: Psalm 119 : 1 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  
 

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 
 
Zingen: Psalm 119: 2 

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 310 

Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt! 
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Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 
Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 
 
Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
 
Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt!  
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: 1 Korintiërs 2 : 6 – 16 (NBV21) 
 
 
Zingen: Lied 848 : 1,2,3   

Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 
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Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand.  
 

Lezen: Matteüs 5: 17 – 26  (NBV21) 
 
Zingen: Lied 848: 4,5 

Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 
Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 316:1,2 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
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Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 

 
	
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
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. 
 
	

ZENDING 
  
(we gaan staan) 
 
 
Slotlied: 316: 3,4 
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Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
 
Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven.  
 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 

Vandaag is er één algehele collecte tbv noodhulp bij de 
aardbeving in Syrië (Kerk in Actie) 

	
Op 6 februari werd behalve Turkije ook Syrië zwaar getroffen door twee 
allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen in Syrië zoveel mogelijk 
dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en 
dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief 
is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. 
Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Juist in Syrië dreigen de 
slachtoffers hulp mis te lopen tgv de burgeroorlog en de politieke 
toestand daar. Daarom wordt onze hulp gevraagd voor de slachtoffers in 
Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen 
bevolking van Turkije. 
(bij de uitgang staat een bus voor uw gaven) 
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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 Noodhulp Syrië (Kerk in 
Actie)  
 
 
Agenda 
Woensdag 22 februari: Trefpunt Koffiekring (’t 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’.     
 
   
 

 
 


