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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren naar: Lied 601 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Inleiding  
 
Stilte 
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INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Luisteren naar: Psalm 8c 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. (2x) 
 

Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 
 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 

 

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. 
 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister bekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, 
 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 

schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. 

 

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde.   
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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 
 
Luisteren naar: Lied 322 

Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 

Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
 

Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft.   
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(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Luisteren naar het loflied: Lied 834 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht.  
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Psalm 119: 105-112 
 
Luisteren naar: Psalm 119: 1,2,3 

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. 
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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. 
 

U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.>  
 

Lezen: Galaten 2: 15-21 
 
Orgelspel 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
	
Luisteren naar: Lied 704: 1,3 

Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
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moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 
INTERMEZZO 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 
Tafelgebed 
V: U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd,  

door Jezus, onze Heer. 
 Want U hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang, 

en toen wij U loslieten, hebt U ons vastgehouden en ons 
teruggeroepen van een doodlopende weg. 

 U hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood 
 en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 
 vrijheid, vrede, vreugde, voor al uw geliefde mensen. 
 Daarom, Heer, onze God, voegen wij ons 
 bij allen die U belijden als de God van hun leven 
 en zingen wij U ons lied van lof en liefde toe: 
 
Luisteren naar: Lied 395 

Op de avond, toen de uittocht 
uit Egypte werd gevierd, 
en de matse werd gebroken 
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en de wijn werd ingeschonken, 
toen heeft Jezus aan zijn mensen 
een geheim geleerd: 

 

Refrein: 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. (2x) 

 
Op die avond van het paasfeest 
heeft Hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft Hij gezegd. 

 

Refrein: Wij gaan rond… 
 

Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer, 
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 
nu en telkens weer. 
 

Refrein: Wij gaan rond… 
 

Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot! 

 

Refrein: Wij gaan rond… 
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Vervolg tafelgebed 
V: Laat Uw Geest zijn woorden vervullen, 
 nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 Hij heeft in de nacht van de overlevering 
 het brood genomen, 
 daar de dankzegging over uitgesproken, 
 het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
 en gezegd: 
 Neemt en eet, 
 dit is mijn lichaam voor U, 
 doet dit tot mijn gedachtenis. 
 Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
 daar de dankzegging over uitgesproken, 
 deze rondgegeven, 
 en gezegd: 
 Drinkt allen daaruit, 
 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
 dat voor u en voor velen vergoten wordt 
 tot vergeving van zonden. 
 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
  

 Zijn dood gedenken wij, 
 zijn opstanding belijden wij, 
 zijn toekomst verwachten wij. 
    

Wij bidden om Uw Heilige Geest 
 die ons leert hoe wij Jezus kunnen volgen, 
 Jezus, onze Heer, die ons leerde bidden: 

 
A:  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. 
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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. 

 
Luisteren naar: Lied 392 

Wie kent de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood? 
Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood? 
 

Er is een kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 
een weldaad in de wildernis. 
 

Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 
 

Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 
een vis is tekenend voor hem. 

 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Orgelspel, overgaand in: Lied 385 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 
en niemand wordt vergeten. 
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De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 
 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
	
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor het Driedoelenproject van de Diaconie 
en de 2e voor de Kerk 
 
	

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 6 juni 2021.  

	
	
 
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’.     
	


