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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 216 (Dit is een morgen….) 
 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

  
 
Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 (Zing en nieuw lied…) 

Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
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Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

Groet    
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging  
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 98:3 

Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
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(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Loflied: Lied 117d (Laudate omnes gentes: alle volken, loof de Heer) 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum.  
 

 

HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: Genesis 12: 1- 4a; Genesis 15: 1 t/m 6 
 
Zingen: Lied 806 (Zomaar te gaan….) 
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Lezen: Jacobus 1: 19 - 27 
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Zingen: Lied 670: 1,2 en 3 (Kom Schepper God, u heilige Geest) 

Kom Schepper God, o Heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 
Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 
 
Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

Verkondiging 
 
Orgel-/pianospel 
 
Zingen: Lied 898: 1, 4 (Een vaste burcht…) op de oude melodie 

1. Een vaste burcht is onze God, 
een wal die ’t kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in ’t veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 
 

    4.  Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
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Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tiran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, – 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden. 

 
	
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. 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 
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Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  
 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en  
de 2e voor de Actie Schoenendoos 
(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 31 oktober 2021.  
 
 
 
Agenda: 
 
Maandag 1 november:   Vergadering kerkenraad, 19.45 u. (Trefpunt) 
Vrijdag 5 november:       Trefpuntcafé, 20.00 u. (Trefpunt)  

 Thema: De kunst van het ouder worden 
Donderdag 11 november: Bezinning en verdieping, 14.00 u. (Trefpunt) 
      Thema: De nieuwe Bijbelvertaling van 2021. 
      We gaan samen lezen en de verschillen 
      ontdekken. 
      Inleider: dr. Jaap van Dorp (NBG) 
      Contact: Jolien Nak 
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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’.     
 
  


