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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren naar: Lied 602 

Met niets van niets zijt Gij begonnen, 
hebt sprakeloos het licht gezegd, 
de tijd bepaald, het land gewonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd. 
 
De ban der duisternis gebroken 
en het werd morgen, dag na dag, 
een wereld in het licht gesproken, 
een mensheid die beginnen mag. 
 
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. 
Het langste deel nog niet gegaan. 
Geen engel met ons mee gezonden 
om nacht en ontij te verslaan. 
 
Met licht van licht hebt Gij geschreven 
uw boek dat ons het leven redt, 
de woorden van uw trouw gegeven. 
En van dit lied de toon gezet. 
 

 

Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 
 
Luisteren naar: Psalm 25a: 1 en 2 
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Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 
Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt.  
 

Groet    
V: De Heer zij met ons 
 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Luisteren naar: Psalm 84: 1 en 3 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
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dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein.   
 

Kyriëgebed  
 
 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Evangelie naar Matteus, 26: 36 t/m 50 
	
Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die 
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga 
daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met 
zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij 
tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’   
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep 
voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan 
mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar 
zoals u het wilt.’ Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen 
te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met 
mij waken?  
Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel 
gewillig, maar het lichaam is zwak.’  
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Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet 
mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit 
drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij terugkwam, 
zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid 
overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor 
de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde 
hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te 
slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; 
kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’  
Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, 
in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende 
bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was 
gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene 
die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 
Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. Jezus zei 
tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de 
bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 
 
 
Luisteren naar: Psalm 130 

Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 
 
Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
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Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 
 
Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 
Gij al Gods bondgenoten, 
zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld.  
 
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 

Luisteren naar: Lied 536 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
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De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  

 
	

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 

  
Luisteren naar het slotlied: Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

 

Zegen 
 
	
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie, en 
de 2e collecte is vandaag voor de Jonge Klimaatbeweging.  

Wij willen voor deze beweging vandaag collecteren omdat wij als 
gemeente Het Trefpunt deel uitmaken van de Groene Kerken. En als 
Groene Kerk willen we de Jonge Klimaatbeweging steunen omdat de 
jeugd de toekomst heeft en deze beweging een neutrale belangeloze 
doelstelling voor een toekomstig gezond klimaat hoog in haar vaandel 
heeft staan. Daarbij verschaft de tekst op de volgende pagina nog 
nadere toelichting. 

 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 14 maart 2021. 
 
 
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’.     
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Over de Jonge Klimaatbeweging  
De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan vijftig diverse 
jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Ze 
vertegenwoordigt jongeren van 16 t/m 32 jaar, variërend van werkenden tot 
studenten, van MBO tot WO en van stad tot platteland. Ze probeert klimaat- 
en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door 
gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de 
Jonge Klimaatagenda als leidraad. In alles wat ze doen, denken en uitdragen 
staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van 
hun activiteiten zijn  
	
De Jonge Klimaatagenda:   
https://www.jongeklimaatbeweging.nl/over-ons/jonge-klimaatagenda/ ,  
 
De #ikreisanders campagne: 
https://www.jongeklimaatbeweging.nl/project/ikreisanders/  en  
 
De Klimaatdialogen: 
https://www.jongeklimaatbeweging.nl/project/klimaatdialogen/  
 
Waarom? 
De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren 
verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. 
Jongeren vormen de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van 
klimaatverandering. In een samenleving waar de wereld van morgen in 
handen ligt van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag is 
het essentieel dat hun stem gehoord wordt. Daarom verenigt de Jonge 
Klimaatbeweging de stemmen van diverse jongerenorganisaties tot een sterke 
stem waarmee klimaat- en duurzaamheidsbeleid wordt beïnvloed. Zij willen 
de zeggenschap van jongeren over hun eigen toekomst verzekeren. Ze gaan 
hierin voorbij aan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is niet links of 
rechts, progressief of conservatief. Zij proberen op een positieve manier 
iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzamere wereld. De Jonge 
Klimaatbeweging gaat voor een wereld waarin de belangen van jongeren en 
de aarde vanzelfsprekend worden meegenomen in alles wat ze doen. Ze 
streven naar een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid 
en empathie centrale uitgangspunten zijn.  
 


