
Welkom in de 
Protestantse gemeente Het Trefpunt 

te Bennebroek 
 

Orde van dienst voor de viering op 
zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur. 
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Ken mijn hart 
 
 
 

Voorganger: ds. Janneke Nijboer 
Orgel/piano: Marcel den Dulk 
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In deze viering nemen wij afscheid van diaken Wilma van Steenbergen, 
medewerker in het pastoraat Map Abma en wordt Alie Lemson als 
medewerker in het pastoraat gepresenteerd. 
	



	 3	

VAN BUITEN NAAR BINNEN 
 
Welkom en mededelingen  
 
Aansteken van de kaars 
 
(we gaan staan en zingen) 
 
Openingslied: Lied 207: 1, 2 
 De trouw en goedheid van de Heer 

verschijnt ons elke morgen weer 
en blinkt en blijft als dauw zo fris, 
zolang het dag op aarde is. 
 
O Christus, schone morgenster, 
wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan, 
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

  
Stilte 
	
Bemoediging en groet 
voorganger:   Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
allen:        die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. 
voorganger: Genade zij u en vrede 

van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. 
	
 

(we gaan zitten) 
 
Kyrie  
Intenties worden afgesloten met het uitspreken van  
Groep a:  Kyrie eleison 
Groep b: Christe eleison 
Allen: Kyrie eleison 
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Gloria: Lied 705: 1, 4 (tekst uitgesproken door voorganger) 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 
 
 

RONDOM DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 
 
Antifoon: Lied 139c, Antifoon B (gesproken) 
lector:  Doorgrond mij, ken mijn hart, 
           God, leid mij op uw weg 
allen:  Doorgrond mij, ken mijn hart, 
           God, leid mij op uw weg 
 
Psalmlezing:  Psalm 139: 1 - 12 
 
Antifoon: (gesproken herhaling) 
lector: Doorgrond mij, ken mijn hart, 
           God, leid mij op uw weg 
allen:  Doorgrond mij, ken mijn hart, 
           God, leid mij op uw weg 
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Psalmlezing:  Psalm 139: 13 – 24 
	
	
Antifoon: (gesproken herhaling) 
lector: Doorgrond mij, ken mijn hart, 
           God, leid mij op uw weg 
allen:  Doorgrond mij, ken mijn hart, 
           God, leid mij op uw weg 
 
Evangelielezing: Johannes 1: 10 - 13 
 
Antwoordlied: Lied 528: 1, 3 (tekst uitgesproken door voorganger) 

Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Preek 
 
Muziek 
 
Woorden van afscheid en dank 
aan Wilma van Steenbergen als diaken en  
Map Abma als medewerker in het pastoraat 
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Presentatie Alie Lemson 
 
Belofte van geheimhouding 
 
(we gaan staan) 
	
Vraag aan gemeente:  

Gemeente, nu Alie Lemson, zich bereid heeft getoond mee te 
werken aan de pastorale roeping van de gemeente, wil ik u 
vragen:  
Belooft u haar te aanvaarden in het werk dat zij doet, haar te 
omringen met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en 
met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
 
Wat is daarop uw antwoord? 

 
Gemeente:   

Ja, dat beloven wij 
 
Beaming: Psalm 90: 8 (gesproken) 
Groep a: Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

 en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Groep b: Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

 O God, bescherm ons in ons onvermogen 
Allen: Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

 het werk van onze hand, bevestig dat. 
 

(we gaan zitten) 
 
Gaven delen 
 
Gebeden  
	
Stil gebed		
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Gebed des Heren  
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. 
 
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 
  
(we gaan staan en zingen) 
 
Slotlied: Lied 834: 2, 3 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht.  

 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
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Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie (zie toelichting hieronder) en  
de 2e voor het Luchthavenpastoraat. 
(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 30 januari 2022.  
 
De 1e collecte is voor ‘ Kerk in,  van en voor het dorp’ . 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, 
maar ook maatschappelijk en cultureel. De dorpskerkenbeweging van de PKN 
biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, 
ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, 
van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 
verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan 
ook een kleine groep van betekenis zijn. 
 
Muziek 
 
 
 
Agenda: 
Zondag 6 februari a.s., na de viering, is er gemeenteberaad (’t Trefpunt). 
Onderwerp: de beleving van de Avondmaalsviering. 
 
 
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’.   


