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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 

 
Zingen: Lied 667: 1, 2 en 6 
 

1 Hij leeft, naar de hemel gevaren,  
vertaald in het volle licht. 
God zal Hem voor altijd bewaren.  
Wij leven op Hem gericht.  
 
2 Hij leeft in het hart van zijn vrienden  
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende  
en al onze liefde begint.  
 
6 Gij leeft voor ons oog nog verborgen  
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen  
ons toont wat liefde vermag.  
 

Inleiding 
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 

Zingen: Psalm 86, 1 en 2 
 

Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
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Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
 
Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 

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: Psalm 86, 3 
 

Allen die als goden blonken 
zijn bij U in 't niet gezonken. 
Niets kan bij uw werk bestaan. 
Heel de wereld roept U aan. 
Alle volken komen samen, 
die Gij schept en roept bij name, 
buigen voor uw zetel neer, 
brengen uwen naam de eer. 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
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Loflied: 313, 1 en 2 
 
Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andere stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: 1 Samuel 12: 19b-24 (NBV21) 
 
Zingen: vervolg Lied 313: 3, 4 en 5  
 

De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen stand. 
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Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 
 
Maar wie op 't woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in 't woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 
 

O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 
Lezen: Johannes 14: 15-26 (NBV21) 
 
Zingen: Lied 663, Al heeft hij ons verlaten 
 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
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Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Geloofslied 667, 3, 4 en 5 
 
Hij leeft in de woorden gezongen.  
Zo gaat Hij van mond tot mond.  
Wij zingen met vurige tongen 
zijn liefde de wereld rond.  
 
Hij leeft waar het brood wordt gebroken,  
Hij leeft van hand tot hand. 
Verloochend of weersproken,  
nog steeds wordt Hij voortgeplant.  
 
Hij leeft in het huis van zijn Vader.  
Daar houdt Hij ons bidden bijeen  
tot God heel de wereld vergadert,  
zijn tent over allen heen.  

 
Mededelingen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
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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. 

 
ZENDING EN ZEGEN 

  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: 416, 1, 2 en 3 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
 

Heenzending en zegen 
Afgesloten met vers 4 van lied 416 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie de 2e voor IBT 
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U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 29 mei 2022 
 
 
 
   

 
 

  
             
  
  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


