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Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de tafelkaarsen vanuit de paaskaars 
 
Zingen: Psalm 118: 1 
 

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 

INKEER 
(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 527: 1, 2 en 3 
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
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Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

 
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 
V: niet verkillen zal Zijn liefde 
G: nooit bezwijken Zijn trouw 
 
Zingen:  Lied 527: 4 en 5 
 

Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Lofzegging 
 
Gloria: Lied 305: 1 
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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! 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Met kinderen kijken naar kunst 
 
Inleiding 
 
Lezen: Genesis 12: 1-4a Oekraïens in beeld 
 
Zingen: Lied 803:1 
 

Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in ’t land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
               
Lezen: Matteüs 4: 18-22 Nederlands in beeld 
 
Zingen: Lied 531: 1 
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Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel/pianospel 
 
 

Zingen: Lied 769: 5 en 6 
 

Mensen, kom uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
  
 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
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Voorganger:  

Wij brengen (na afloop van de viering) onze gaven in om ze te 
kunnen delen met elkaar en met anderen, dichtbij en ver weg 

Vredegroet                                                                                                                      
Wij groeten elkaar met de vrede van Christus. Met blik van 
verstandhouding en de hand op het hart: “Vrede voor u/ vrede 
voor jou/ de vrede van Christus”  

Lied door Oekraïense vrouwen en kinderen 

NODIGING 
V: Als teken van zijn liefde nodigt Jezus ons aan tafel. Tijdens zijn 
leven op aarde deelde Hij brood en wijn met iedereen, zonder 
onderscheid. Daarom is iedereen welkom om de gebeden te 
zeggen en brood en wijn van hem te ontvangen.   

TAFELGEBED:  Mensen met honger en dorst”  

De ambtsdragers komen naar voren  

INZETTINGSWOORDEN   
V: Gezegend zijt Gij, o God, en gezegend is Jezus die komt in uw 
naam. Want Hij is uw roepstem, uw woord dat ons opricht, uw oog 
en oor voor wat leeft in ons hart, uw milde hand die het brood met 
ons deelt en de beker doet rondgaan. 

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar 
de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en het aan zijn 
discipelen gegeven met de woorden: “Neemt en eet, dit is mijn 
lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis” 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over 
uitgesproken, hem rondgegeven met de woorden: “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 gij die drinkt, tot mijn gedachtenis” 
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Allen: zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn 
toekomst verwachten wij. Maranatha 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN  

Bij het uitdelen:                                                                            

“Brood van Christus”    -“Beker van verzoening” 

GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, 
afgesloten met het Onze Vader (zo mogelijk in het 
Oekraïens) 
 
Mededelingen 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 1014 
 

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 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
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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. 
 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  

  

 

Inzameling van de gaven 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie 

en de 2e voor de kerk. (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 22 januari 2023 

 
 
Ontmoeting na de dienst 


