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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 280: 1,2,3,4 
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, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
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? 
  
  
 

Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
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Zingen: Lied 280: 5,6,7 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
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 65: 1,5 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
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tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan.   
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed, telkens beantwoord met Lied 301a: 

Kyrie eleison,  
Christe eleison,  
Kyrie eleison. 

	
Loflied: 986: 1,2,3,4 (melodie lied 318) 

De oorsprong van leven en licht 
is God die zijn woord heeft gegeven 
dat, niet te weerstaan, is gericht 
op wording van licht en van leven. 
 

Die woorden van leven en licht 
heeft God in de vroegte gezongen. 
Zijn lied was een scheppend gedicht, 
zijn stem heeft het duister verdrongen. 
 

Het duister, de macht van de dood, 
verdween voor het licht dat God baarde; 
het licht was zijn schepping tot brood, 
de vrucht was het leven op aarde. 
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Wij zingen een loflied voor Hem 
die ons door de nacht zal bewaren, 
want licht zal er zijn waar zijn stem 
het lied zingt van hemel en aarde. 
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Johannes 6: 30-40 
 
Zingen: Lied 318: 1,2,3,4 

Het woord brengt de waarheid teweeg. 
Het veranderde in den beginne 
een aarde die woest was en leeg 
tot een lusthof voor ziel en zinnen. 
 
Het woord dat de wereld schiep 
is het woord dat klonk door de eeuwen, 
is het woord dat Abraham riep 
en Daniël tussen de leeuwen. 
 
Het woord dat God was bij God, 
tussen mensen een mens werd op aarde, 
dat in het armzaligste lot 
zijn heerlijkheid openbaarde. 
 
Het onvergelijkelijk woord 
met een hemelse hand geschreven 
wordt in onze harten gehoord: 
onze weg, onze waarheid, ons leven. 
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Lezen: Jesaja 55: 1-4; 9-11 
 
Zingen: 305: 1,2,3 

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

Verkondiging 
 
Pianospel 
 
 

Zingen: Lied 687:1,2,3 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
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die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
 

 
INTERMEZZO 

 
Mededelingen 
 
	

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
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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: Lied 1014: 1,3,4 

Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
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Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Pakistan (Kerk in Actie, zie toelichting) 
en  
de 2e voor de Kerk. 
	
Toelichting op 1e collecte 
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt 
beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch 
bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt 
een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, 
en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de 
maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen 
mee. Onder hen zijn veel jongeren! 
	
 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 15 augustus 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’.     


