Protestantse gemeente Het Trefpunt
Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
zondag 2 oktober 2022

Voorganger: Ds. J.A. Berkheij (Woerden)
Orgel/piano: Addy Alberts

Welkom
Aansteken van de kaars
Zingen: Psalm 1 : 1, 2
Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
Inleiding
Stilte
(we gaan staan)

INKEER

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 146 : 2, 3

Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
(we gaan zitten)
Kyriëgebed
Loflied: Psalm 146 : 4
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Psalm 55:2-24 (door Huub van der Lubbe)
https://www.youtube.com/watch?v=ezojO_G3E1M

Lezen: I Petrus 5 : 6, 7
6
Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op
de bestemde tijd verheffen. 7Leg de last van uw zorgen op Hem,
want u ligt Hem na aan het hart.

Zingen: Gezang 429 : 1, 3 LvdK ‘73
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neem zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: uit de Ionabundel ‘Wil je opstaan’ : 1 ,2, 5
Wil je mee en volg je mij
als ik je noem bij naam?
Naar een wereld ongekend
het zal er anders gaan?
Wil je horen naar mijn stem,
weet je dat ik jou goed ken,
wil je weten wie ik ben
In jou en jij in mij.
Wil je alles laten staan,
als ik je noem bij naam?
Heb je oog voor goed en kwaad
dan zal het anders gaan?
Overwin je wat je stoort,
durf je ’t leven met mij door,
dat ik jouw gebed verhoor,
in jou en jij in mij.

Heel je woord echoed in mij,
als jij mij roept bij naam.
Keer mij om en maak mij vrij
dan zal het anders gaan.
In jou ruimte ga ik mee,
waar jouw liefde is en vree,
dus ik ga en groei en leef
in jou en jij in mij.
Mededelingen

INTERMEZZO
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.
ZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)
Slotlied: Gezang 286 NLB

Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
refrein:
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
refrein:
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
refrein:
Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)
Inzameling van de gaven via de collectebussen
De 1e bus is bestemd voor het Drie Doelen Project en de
2e bus voor de Kerk
Bezinning en Verdieping
U wordt van harte uitgenodigd de avond bij te wonen over Religie
in China.
Hans Debets en Meine Pieter van Dijk gaan dieper in op het belang
en de invloed van godsdienst in China en we gaan o.a.
confucianistische en taoïstische teksten lezen.
Dinsdag 4 oktober 20:00 uur in de Pauwehof.

