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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Is God een woord…….?  
(Melodie Lied 670, “Kom Schepper God”, tekst Henk Jongerius) 
 Is God een woord, een vreemd verhaal 

in onverstaanbaar vreemde taal? 
God is het woord van het begin, 
het blaast de mensen leven in. 
 
Is God de vrucht van fantasie: 
ik zie ik zie wat jij niet ziet? 
God is de oorsprong van het licht, 
Hij geeft de mensen het gezicht. 
 
Is God de vlucht voor eenzaamheid, 
een wankel baken in de tijd? 
God is een groot en stil geheim 
zolang wij broze mensen zijn. 
 
Is God een vraag die niet verstomt 
in ieders hart, in ieders mond? 
God is voor ons levende stem: 
een mensenzoon, luister naar Hem. 

  
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
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Zingen: Lied 333 (3x) 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt.  
 

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 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 791: 1,2,3,4 

Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
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Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Bij het schilderij: ‘Laat in de middag in Dangast’, 
                                 uit 1907, van Erich Heckel (1883 – 1970)  
 
Lezen: Hebreeën 3: 1-6 
 
Zingen: Lied 568a (3x) 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est.  
 

Lezen uit het Evangelie: Johannes 5: 36b - 44 
 
Zingen: Lied 321: 1,2,4,6,7 

Niet als een storm, als een vloed, 
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. 
 
Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
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horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 
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 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 657:1,2,4 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
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Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
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, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
(voor collecten zie volgende pagina) 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
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Slotlied: Lied 362 
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie: 
Missionair Werk - pioniersplekken  
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij 
aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een 
manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht 
hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, 
leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van 
deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.  
De 2e collectie is voor de Kerk. 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
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U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 22 mei 2022.  
 
 
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’.  
 
 
 
 
Agenda 
 
Woensdag 25 mei: 10.00 – 11.30 u. Trefpunt koffiekring (Trefpunt) 


