
Protestantse gemeente Het Trefpunt 
te Bennebroek  

 
 

Orde van dienst voor de viering op 
zondag Judica - ‘doe mij recht, o God’ 

op 26 maart 2023 
 

aanvang 10.00 uur 
 
 
 

 

 

‘De lijdensweg stap-voor-stap’ 
 

Voorganger: ds. Ad Alblas 
Organist: Marcel den Dulk 

	
	
	

Muzikale medewerking door Oratorium Koor Bennebroek 
o.l.v. Frank Hameleers 

met delen uit de Johannes Passion  van Joh. Seb. Bach 
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Welkom 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Koor: koraal 7 “O Grosse Lieb’” 
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 43: 1,2,3 

O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart? 
 

O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht.  
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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: Psalm 43: 4, 5 

Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer.   
 

(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Troostwoord uit Marcus 14: 32-39 
 
Koor: koraal 9 “Dein Will gescheh’” 
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HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Inleiding 
 
Zingen: Lied 561: 1,2,3 

O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
 

Statie I - II 
 
Bijbelwoord uit Johannes 19: 8-16 
Meditatieve gedachte en stilte 
Koor: koraal 15 “Wer hat dich so geschlagen” 

 
 

Statie II - IV 
 
Meditatieve gedachte en stilte 
Koor: koraal 21 “Christus, der uns selig macht” 
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Statie V – VI - VII 

 
Meditatieve gedachte en stilte  
Koor: koraal 27 “Ach, grosser König” 
 
	

Statie VIII – IX - X 
 
Bijbelwoord uit Johannes 19: 23-24 
Meditatieve gedachte en stilte  
Koor: koraal 40 “Durch dein Gefängnis” 
 
	

Statie XI 
	
Bijbelwoord uit Johannes 19: 25-27 
Meditatieve gedachte en stilte  
Koor:  koraal 56 “Er nahm alles wohl in acht” 
 
	

Statie XII 
	
Bijbelwoord uit Johannes 19: 28-30 
Lange stilte 
Meditatieve gedachte en stilte 
Koor: koraal 65 “O hilf, Christe, Gottes Sohn” 
 
 

Statie XIII – XIV 
	
Bijbelwoord uit Johannes 19: 31-41 
Meditatieve gedachte en stilte 
Koor: slotkoor 67 “Ruht wohl” 
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GEBEDEN  
 
Dankgebed en voorbeden en stil gebed 
 
Mededelingen 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 575: 1,3,6 

Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan ’t kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
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dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 

 

Heenzending en zegen 
G: Amen  
	
	
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e voor IBT 
(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 maart 2023.  
	
	
	
	
	
	
	
Agenda 
Dinsdag 4 april 20.00 u.: Bezinning en Verdieping (Trefpunt) 
“Woke en cancel, kan dat in de kerk?” (spreker: dr. Janneke Stegeman) 
	
 
 
 
 
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’.     
 


