Protestantse gemeente het Trefpunt
Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
zondag 27 maart 2022
Zondag Laetare

Thuiskomen bij de Vader
Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze
Organist: Marcel den Dulk

Welkom
Aansteken van de kaars
Zingen: Lied 546
Wees blijde nu, in ‘t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen ‘t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.
Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan ‘t einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.
Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.
Inleiding
Stilte
(we gaan staan)

INKEER

Zingen: Lied 535e, Lied 122 : 1 en 2, Lied 535e
Verheug u met Jeruzalem,
bedroefde, juich over haar!
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ‘s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
Verheug u met Jeruzalem,
bedroefde, juich over haar!
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
v. Aan U vertrouwen wij toe waarin wij hebben gefaald, wij klein
zijn geweest, onze bestemming hebben gemist.
a. Heer, reinig ons hart.
Breng ons bij onze roeping in het voetspoor van de Messias en
vernieuw ons naar Zijn Beeld. Door Hem die ons voorging,
Jezus Christus onze Heer.
a. Amen
Zingen: Lied 558 : 1 en 9
Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood
die volbrengen ‘t recht van God, Kyrie eleison.
Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.
(we gaan zitten)
Kyriëgebed
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Psalm 34 : 1 – 9 (NBV2021)
2 Korintiërs 5 : 14 – 21 (NBV2021)
Zingen: Lied 605
De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande naar eens te vinden land.
De toekomst is al gaande, schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande een pad dat voortgaan doet.

De toekomst is al gaande, een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in: de dood zal niet meer zijn.
De toekomst is al gaande, verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient.
De toekomst houdt ons gaande, voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land.
Lezen: Lucas 15 : 11 – 32 (NBV20212)
Zingen: Lied 185

Een jongen met een grote mond,
die graag op eigen benen stond,
verliet zijn huis voor dag en dauw
op zoek naar wat hij hebben wou.
Zo raakte hij zijn hebben kwijt,
ja zelfs zijn grote-mondigheid,
totdat hij als een vuilnishond
het huis dat hij verliet weer vond.
refrein:
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis:
bedek met fijn linnen de tafel in huis,
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis.
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis.
Dag jongen met je grote mond,
hier staat je vader en hij stond
er gister al en ook daarvoor.
Waarom ging jij er toch vandoor,
terwijl je niets te zoeken had
dan het goedkope leven dat
zo duur betaald wordt, ver van huis.
Hier is je vader: welkom thuis.

refrein:
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis:
bedek met fijn linnen de tafel in huis,
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis.
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis.
Dag jongen met je kleine hart,
je vroeg je deel, je kreeg je part.
Nu krijg je meer dan je verdient.
En wie jou niet begroet als vriend
verdwijnt maar uit ons midden want
aan nukkers hebben wij het land,
een broertje dood. We vieren feest:
je bent terug van weg geweest.
refrein:
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis:
bedek met fijn linnen de tafel in huis,
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis.
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis.
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 896 : 3, 4, 5, 6, 7

Wie heeft zijn God verloren en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel, geen verte gaat te ver.
Als zo de mensen leven en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen: hoeveel te meer dan God.
Hij ziet ons al van verre omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren is Hem een mensenkind.

En voordat wij Hem zoeken, zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen geeft Hij ons deze stem.
En wie het wordt gegeven bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen, in mensen zonder tal.
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 Kerk IN Actie-Indonesië en
de 2e voor de Blue Cap Foundation
ZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)
Zingen: Lied 654 : 4 en 6

Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht van Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.
Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep voor ons 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!
Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

