Protestantse gemeente het Trefpunt
Orde van dienst voor de viering op
zondag 23 januari 2022

“Vandaag voor uw oren vervuld”

Voorganger: Maurits de Ridder
Organist: Marcel den Dulk
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VAN BUITEN NAAR BINNEN
Woord van welkom en mededelingen
Allen gaan staan
Zingen: Openingslied: Psalm 100 : 1 en 4
Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Stilte
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Allen gaan zitten
Gebed om ontferming
Gloria: 305 : 1 en 2
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!
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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!
RONDOM DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van het Woord
Lezingen uit de Bijbel:
- Jesaja 61 : 1 – 3
- Lucas 4 : 14 – 21
Lied: 530 : 1 en 2
De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.
Wat is het dat hij aan ons meldt?
de blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
Preek
Muziek
Geloofslied: 344
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Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.
DIENST AAN DE WERELD
Gebeden, afgesloten met het gebed des Heren
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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VAN BINNEN NAAR BUITEN
allen gaan staan
Zingen: slotlied: 654 : 1 en 6
Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven.
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
Zegen
Muziek

6

Collecte
De eerste collecte is voor een actueel doel, dit
keer aangedragen door een dorpsgenoot:
"help Muna en haar familie aan een huis''
een prachtig en kleinschalig project in Gambia.
Door het recent verlies van hun huis verkeert het gezin in
een noodsituatie. De bescheiden stichting 'vrienden van
Muna Gambia' heeft als doel het gezin van Muna op weg
te helpen naar een zelfstandig bestaan en werpt zich nu
op voor een nieuw onderdak.
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 23 januari 2022
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