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Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden 
(Psalm 91:15) 

 
 
 

Voorganger: ds. Piet van Veelen 
Organist: Addy Albers 
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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren: Psalm 91a : 1 (instrumentaal) 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien.  

  
 

Inleiding  
 
Luisteren: Psalm 91a : 3 (instrumentaal) 

Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

	
 
Aanvangstekst 
 
Stilte 
	
Bemoediging en groet 
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Luisteren: Lied 195 (instrumentaal) 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

 
	
Gebed 
 
 

HET WOORD 
 
	
Luisteren: Lied 317 : 2 

Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Lezen: Genesis 9: 8 – 17 
 
Luisteren: Psalm 25 : 4 (instrumentaal) 

God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Lezen: Marcus 1: 12 – 15 
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Luisteren: Lied 328 (instrumentaal) 
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, op uw stilte. 
 

Verkondiging 
 
Luisteren: Lied 315 : 3  

Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen - 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 

 
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, 
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maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
Luisteren: Lied 418 : 1 en 2 

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 
 

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. 

 

 
Zegen 
 
 

Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor The Blue Cap Foundation en  
de 2e voor Ethiopië (KiA) 
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U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 21 februari 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’.     
 
  
  
             
  
  
 
 
 
 


