
Protestantse gemeente Het Trefpunt 
te Bennebroek  

 
 

Orde van dienst voor de viering op 
zondag 11 juli 2021 

 
 

 
 

 
 
 
  

Verzoening met het verleden 
 
 
 

 
Voorganger: G. van der Harst-de Leeuwe 

Organist: Marcel den Dulk 



	 2	

Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: lied 285: 1,2 
 Het licht is ons voorgegaan 

en straalt als een lopend vuur. 
Het wijst ons de weg hoe wij 
in vrede kunnen gaan. 
 

Dit licht is voor ons de zon! 
Het zegt hoe de goede God 
het donker van onze nacht 
met liefde overwon. 

  
 

Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 280: 1,2,4,5,7 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
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Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 

Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 

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 43: 3,4 

O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
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Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt.  
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 705: 1,2,4 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest: gebed van Franciscus van Assisi 
 
Lezen: Exodus 20: 1-17 NBV 
 
Zingen: Lied 320: 1,2,3,4 

Wie oren om te horen heeft 
hoor' naar d' wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

– Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
 

De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 
God heeft 't tot ons gesproken.  
 

Lezen: Mattheüs 5: 21-26 NBV 
 
Zingen: Lied 321: 1,2,3,4,5,6,7 

Niet als een storm, als een vloed, 
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niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 

Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 

Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 

Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 
 

Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 
 

Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood.  
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 



	 7	

Zingen: Lied 991: 1,2,3,6,7 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 

God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 

Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 

Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
 

Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
INTERMEZZO 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
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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: Lied 838: 1,4 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven.  
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Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
 

GAVEN 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Zonnebloem en  
de 2e voor de Diaconie 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 11 juli 2021.  
	
 
 
Agenda: 
Woensdag 14-07: Trefpunt Koffiekring van 10.0 uur tot 11.30 uur 
	
 
 
 
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’.     
 
   
 
  


