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Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de tafelkaars  
 
Zingen: Psalm 91: 7 en 8  
 

Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 
 
Ik zal hem redden uit de nood, 
spreekt God, en hem verhogen; 
dat hij Mij toebehoort, zal groot 
verschijnen voor elks ogen. 
Ik zal hem ’t leven, tot zijn vreugd, 
verlengen, lange jaren, 
en ’t heil dat eindeloos verheugt 
in volheid openbaren. 
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 

INKEER 
(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 536: 1 en 2 
 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
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De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
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: onafscheidelijk Metgezel in de nacht 
G: trouw tot voorbij de dood.  
 
Zingen: Lied 536: 3+4  
 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Kyriëgebed  
 
Troostwoord 

 
Zingen: Tussentijds 157  (melodie. Wilt heden nu treden) 
 

Gedenken wij dankbaar de daden des heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis. 
En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is.  
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Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan? 

 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
Had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
Die tot de dood zich prijs heft willen geven, 
Die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam  
als graan in de aarde gestorven zijt.  
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,  
Van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 
HET WOORD 

 
Gebed om de Geest 
 
Kijken naar kunst 
 
Inleiding 
 
Lezen: Hosea 6: 1-3 
 
Zingen: Lied 599 
 

O diepe nacht die ons omringt, 
de wereld in uw duister dwingt, 
het licht van Christus kleurt de lucht, 
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht. 
 
De aarde die in ’t donker lag, 
komt in zijn zonlicht aan de dag. 
Alles krijgt kleur en glans en licht 

in ’t stralen van zijn aangezicht. 
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U Christus kennen wij alleen, 
U zoekt ons zingen, ons geween. 
Zie ons in eenvoud voor U staan, 
o Heer, neem onze harten aan. 
 
Zoveel is zwart van kwaad en pijn. 
Maak door uw licht de wereld rein. 
O ster die in de hemel staat, 
verlicht ons met uw licht gelaat. 
 
Lezen: Matteüs 16: 21-24 
 
Zingen: Lied 321: 1, 2, 6 en 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. 
 
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. 
 
Uitleg en verkondiging 
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Orgel/pianospel 

Zingen: Lied 612 
 

Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 
 
Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
 
Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

 
GEBEDEN 

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Mededelingen 
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ZENDING EN ZEGEN 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 756 (in wisselzang) 
 
1: allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4vrouwen 5 mannen, 6 vrouwen, 7 
mannen, 8 allen. 
 
1 allen 
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 
 
2 vrouwen 
Waar blijft het overlang beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang verdrijven leed en dood? 
 
3 mannen 
Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 
 
4 vrouwen 
Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd? 
 
5 mannen 
Dat alle tirannie eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, dan zal het vrede zijn! 
 
6 vrouwen 
Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop die onze herder zijt! 

 
7 mannen 
Uw schapen zijn in nood, uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, men heeft ons opgejaagd. 
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8 allen 
De nacht is als een graf, ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, o Ster van Gods verbond! 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  

 

Inzameling voor van de gaven  

De 1e collecte is bestemd voor 

"Uit liefde voor jou"  is het thema van Kerk in Actie  in de 
40dagentijdcampagne 2023.  
en "het werk onder  kwetsbare mensen in Moldavië" is daarbij 
het  hoofdproject .  
Vandaag en op zondag 9 april - Pasen - wordt voor dit doel 
gecollecteerd.  
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen 
andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het 
buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en 
ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen 
zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke 
gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat 
zij ouderen kunnen helpen. 
 
En de tweede collecte is 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 26 februari 2023 

 
 


