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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 212: 1 
 Laten wij zingend deze dag beginnen! 

Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 

  
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 

Groet    
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 
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Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 212: 2 en 3 

 
Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 
Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 212: 4 en 5 

Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 
 
Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 
Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja  
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Johannes 10: 22 - 30 
 
Zingen: Lied 314: 1 en 2 

Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

Lezen: Efeziërs 3: 14 - 21 
 
Zingen: Lied 907: 1,3 en 4 

Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
’t hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
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Wat gij ook aan schatten, 
wereld, mag bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 

 
Wat zou ik nog treuren, 
als de Heer der vreugde, 
Jezus, binnenschrijdt! 
Zij die God beminnen 
zullen vreugde winnen 
ook uit bitterheid. 
Of mij ’t kwaad naar ’t leven staat, 
toch zijt Gij ook in mijn lijden, 
Jezus, mijn verblijden. 
 

Verkondiging 
 
	
Orgel-/pianospel 
 
 
Zingen: Lied 908: 4,5 en 6 

Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
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Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 
Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN 
 
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 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 418: 2 en 4 

Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Stichting Vluchteling en de 2e voor 
Actie Schoenendoos. (respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 14 november 2021.  
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Agenda 
dinsdag 16 november:   

- 19.00-19.30 u.: Open kerk / stilteviering  (Oude Kerk) 
- 20.00 u.: Bezinning en Verdieping. (Pauwehof)  Protestants-

Christelijke ziekenhuizen  
 
 
 
 
 
 
 
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’.     
 
   
 

 
  
             
  
  
 
 
 


