
Protestantse gemeente het Trefpunt
Bennebroek

Orde van dienst voor de viering op
Zondag 24 april 2022

“Wij leefden in de hoop…..”
(n.a.v. Lucas 24 : 21)

Voorganger: ds. Piet van Veelen
Organist: Marcel den Dulk



Welkom en bemoediging door ouderling van dienst

“Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde 
gemaakt heeft”

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 216 : 1 – 3

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Inleiding

Stilte
INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 81 : 1 en 2 (met antifoon 640a)*
*
Halleluja!  Verlang als pasgeboren kinderen
naar de zuivere moedermelk.  Halleluja!



Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Vier bij volle maan met muziek en mond
een hernieuwd verbond volgens oude wetten.

Groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 81 : 3 en 4 (met antifoon 640a)*
*
Halleluja!  Verlang als pasgeboren kinderen
naar de zuivere moedermelk.  Halleluja!

Dit is ingezet als een eeuwig teken
Jozef tot een wet, toen des Heren hand
aan Egypteland machtig is gebleken.

God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.
Heilig is ‘t en recht nu en t 'allen tijd
Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed 

Loflied: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  Amen.



HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: Lucas 24 : 13 – 35 (NBV 21)

Zingen: Lied 272 : 1 en 4

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ‘t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Lezen:  2 Timoteüs 2 : 8 – 13 (NBV 21)

Zingen: Lied 641 : 2 en 3 

Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, -
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ‘t nauw, -
dit is al waar ik op bouw.



Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 255 : 1 – 4

Gij volgt ons uit Jeruzalem
en spreekt zo, dat ons in uw stem
waar Gij de schriften opendoet,
het woord van den beginne groet.

Zo zult Gij ons terzijde gaan,
want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in ‘t breken van ons brood zijt Gij
ons in ons eigen huis nabij.

O Heer, tot U zo bidden wij,
blijf in ons midden, wees nabij,
steek Gij ons dorre hart in brand
al zijn wij traag door onverstand.

Wanneer ons dan de avond wenkt,
de schaduw van ons leven lengt,
wees onze laatste reisgenoot,
een metgezel in alle nood.

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.

Inzameling van de gaven (bij de uitgang, collectebussen)

De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e collecte
vandaag is voor SKIN dat staat voor: Samen Kerk In 
Nederland, een netwerk van internationale en 
migrantenkerken in Nederland.

ZENDING EN ZEGEN 

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 150a : 1 – 4

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!



Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen) 

Van Commissie Bezinning en Verdieping
Morgen, maandag 25 april zal Chantal Suissa spreken over 
‘Antisemitisme, oud kwaad in een nieuw jasje. Discriminatie in het 
algemeen en antisemitisme in het bijzonder komen nog steeds voor.
Wat zijn de hedendaagse kenmerken? Hoe blijven Joodse burgers 
positief en zorgen ze ervoor dat ze geen slachtoffer worden, maar 
‘medestander’ .En hoe belangrijk is humor? 
U bent van harte uitgenodigd.
Maandagavond, 25 april om 20:00 uur in de Pauwehof


	INKEER

