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Onkruid? 
 
 
 

	
	

Voorganger: Maurits de Ridder 
Organist: Marcel den Dulk 
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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 287: 1 en 5 
 

1.Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 

5.Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie Uw liefde delen, 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 
Stilte 
	

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 92: 1 en 2 
 

1.Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
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2.Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 

 
 

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 
 
Zingen: Lied 92: 3 
 

3.Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 

 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
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Loflied: 150a: 1, 2, 3 en 4 
 

1. 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. 
 
2. 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! 
 
3. 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.  
 
4. 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! 

 
 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Mattheus 13: 24 - 30 
 
Zingen: Lied 765: 1 en 3 
 

1. Gij hebt met uw brede gebaren 
de mensheid gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 
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3. En wie zal het zaad onderscheiden,  
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 

 
Lezen: Mattheus 13: 36 - 43 
 

Zingen: Lied 765: 4, 5 en 6 
 

4.Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit aarde ontstaan 
 
5. Wij groeien de aarde te boven, 
wij rijpen in weer en wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
de mensen tezamen bindt. 
 
6. En als Gij ons brengt in uw schuren 
ten tijde ter eeuwigheid, 
o laat ons het dorsen verduren 
waarmee Gij het graan onderscheidt! 

 
Verkondiging 
 
Orgel-/ pianospel 
 
 

Zingen: Lied 650  : 1, 2 en 7 
 

1.De aarde is vervuld 
van goedertierenheid 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid.  
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2.Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
7.Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
 
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  
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e voor Het 
Gevangenispastoraat (respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang, of 
digitaal) 
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ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3 
 

1.Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in ons hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.  
 
2.Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.  
 
3.Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint. 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
	
	

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 26 juni 2022.  
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Agenda: 
Woensdag 29 juni, 10.00 – 11.30 uur: Trefpunt koffiekring (Trefpunt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ‘Aktueel’ en ‘Kerkdienst in beeld en geluid’ 
 
 
   
 

 
  
             
  
  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


