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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: Hier wordt een huis voor God gebouwd   
 

Hier wordt een huis voor God gebouwd  
waar mensen samenkomen  
en waar Hij zelf aanwezig is  
om onder ons te wonen. 
 

Hier wordt een boek opengelegd  
en klinken goede woorden  
van God die van de mensen houdt  
en die naar ons wil horen. 
 

Hier wordt een tafel aangericht  
om Jezus te gedenken,  
die voor ons leven en geluk  
zich weg heeft willen schenken. 
 

Hier delen wij het levensbrood  
en worden nieuwe mensen:  
de aarde wordt een vredeshuis,  
vervuld van oude wensen. 
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 542: 1 en 2 
 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
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Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
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: lied 542: 3 en 4 
 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Kyrie: Heer ontferm u  3x 
 

En ter afsluiting van het Kyrie  zingt de cantorij:  
Kom bevrijden (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
 

In de hemel onze vader in een hemel die te hoog is 
Waarom zijt Gij niet op aarde hier nu God in mensen vrede? 
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Zijt Gij God en niet bij machte moord en doodslag te voorkomen? 
Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te doen lijden? 
Scheur de wolken kom bevrijden. (4x) 
Plant uw geest in onze harten. Zend uw kracht in onze handen 
Dat wij leren lief te krijgen 0nze naaste, vriend en vreemde. 
Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk lijden. 
Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de armen. 
Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te bannen, dat wij 
gouden plannen smeden tot beëindiging van lijden. 
Scheur de wolken kom bevrijden. (4x) 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Wat gaan we lezen ? 

 
Cantorij zingt: Hoe ver te gaan  (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen) 
 

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande.  
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.  
 

Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. Kreupelen, blinden.  
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.  
 

De zon zal hen niet steken overdag. Bij nacht de maan niet. Zij 
stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen.  
 

Omdat zij willen leven als nog nooit, angstig te moede zijn zij 
gegaan met grote hinkstapsprongen.  
 

Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles. Soms 
wordt woestijn oase waar zij komen.  
 

Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer 
ontvlammen. Zij blijven kinderen, zij worden groter.  
 

Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren. Zij weten 
van de Stad met fundamenten.  
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Lezen: Exodus 17: 1-7 (NBV 21) 
 
Zingen: lied 538  
 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
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Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Na preek en na orgelspel   Het lied : dromen en vergezichten   
Cantorij en allen 
 
Wij mensen blijven dromen dromen  
en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen 
te vinden al misschien. 
 
Wij dromen van de mensenrechten 
die ieder mens dan heeft, 
niet langer tegen onrecht vechten,  
daar 't recht van liefde leeft. 
 
Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn, 
verbanning en verdriet verduren, 
God zelf zal bij ons zijn. 
 
Wie in die dromen durft geloven 
voelt zelf verandering, 
vertwijfeling en wanhoop doven 
in blijde aarzeling. 
 
En licht en sterk, vol zachte krachten 
die onverzet'lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 
 
Waar mensen putten uit de bronnen 
van droom als werk'lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd. 
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Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: 418: 1, 2 en 3 
 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
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Als zegenbede: Gij levende eerste en laatste  (Cantorij) 
 

Gij levende eerste en laatste, moeder, vader, God onspreekbaar 
boven onze woorden uit 
zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter 
wereld doe lichten over ons  uw Aangezicht en geef ons vrede. 
 
Zegen 
 

G: Amen (3x gezongen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzameling van de gaven  
1e collecte: Omzien naar gevangenen in Nederland ( Kerk in Actie 
binnenlands diaconaat) 
2e collecte: SOFAK helpt en begeleidt kerken van  migranten in 
Nederland 

(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 19 maart 2023 
  
          
 
         
 
 


