
Protestantse gemeente Het Trefpunt 
te Bennebroek  

 
 

Orde van dienst voor de viering op 
zondag 21 maart 2021 

 
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 

 
	
	

Zondag Judica  “Doe mij recht”   
 
 
 

 
 
	
	

Wie zijn leven liefheeft……. 
	
	
	
	

Voorganger: ds. Jolien Nak 
Organist: Addy Alberts 



	 2	

Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren naar: Lied 296 

Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht! 
 

Ondoofbaar vuur, 
over ons opgegaan als een zon, 
vat ons samen in uw stralen, 
doe ons gedijen in uw ogen! 
 

Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht 
 

Die de weerstand van de nacht wilt breken, 
onze toekomst aan het donker afdwingt, 
 

Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, 
zegen ons ook met uw licht 

 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 
Luisteren naar: Lied 1003: 1,2 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
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Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 

Niemand een brood in de hand, 
mensen die enkel maar vragen 
brood voor hun knagende magen – 
niemand een brood in de hand 
 

Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw.  
 

Groet    
V: De Heer zij met ons 
 

Bemoediging 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
    die hemel en aarde gemaakt heeft 
    die trouw houdt tot in eeuwigheid 
    en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
Drempelgebed 
 
Luisteren naar: Lied 1003: 3,4,5. 

Nergens meer feest in de stad, 
mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen – 
nergens een feest in de stad 
 

Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
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Niemand een lach om de mond, 
mensen met angst om de lippen, 
overal ogen die schrikken – 
niemand een lach om de mond. 
 

Komt er, God, een nieuw morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, komt gauw. 
 

Stil is de stad. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de stad overal. 
 

Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw.   

 
Kyriëgebed  
	
	
Luisteren naar: Lied 547a 

Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan. 

 
 
 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
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Lezen: Psalm 43 
 
Lezen: Johannes 12: 20-33 
 
Luisteren naar: Lied 335 

Hoor het woord, hoor het woord, 
het woord van onze God: 
gerechtigheid brengt vrede voort, 
gerechtigheid brengt vrede voort. 
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Luisteren naar: Lied 557 

Naam van Jezus die ten dode 
op het hout geschreven zijt, 
vreemde koning van de Joden 
die ten spot verheven zijt, 
vorstelijk hebt Gij gestreden 
om de vrede 
tot in alle eeuwigheid. 
 
Zoon van God en zoon van David, 
priester zonder waardigheid 
die ten dienste van de slaven 
als een slaaf op aarde zijt, 
aan de mens gelijk geworden, 
ja gestorven voor ons aller zaligheid. 
 
Alle leven moet zich buigen, 
voor U buigen mettertijd, 
al wat stem heeft zal getuigen 
dat Gij heer en meester zijt, 
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God heeft U een naam gegeven, 
hoog verheven 
boven alle namen uit. 

 
	

INTERMEZZO 
 
Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
Luisteren naar: Onze Vader verborgen (Verzameld Liedboek, blz. 250) 
Onze Vader verborgen 
Uw Naam worde zichtbaar in ons 
Uw koninkrijk kome op aarde 
Uw wil geschiede  
Een wereld met bomen tot in de hemel 
Waar water schoonheid en brood 
Gerechtigheid is en genade 
Waar vrede niet hoeft bevochten 
Waar troost en vergeving is 
En mensen spreken als mensen 
Waar kinderen helder en jong zijn 
Dieren niet worden gepijnigd 
Nooit één mens meer gemarteld 
Niet één mens meer geknecht 
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart 
Breek het ijzer met handen 
Breek de macht van het kwaad 
Van U is de toekomst kome wat komt 
Van U is de toekomst kome wat komt 
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ZENDING EN ZEGEN 
  
	
Luisteren naar het slotlied: Lied 976 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 
 

Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Stem in de Stad en  
de 2e voor de Diaconie 

 
 

Zegen 
 
	
	
	
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 21 maart 2021. 
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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 ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.     
 
         
 
 


