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Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de tafelkaars  
 
Zingen: Lied 215: 1, 2, 3, 4 en 7 
 

(allen)    Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 
(vrouwen)   Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 
(allen)    Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 
(mannen)     Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
(allen)     Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
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Stilte 
INKEER 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 3 
 

Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 
 
Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
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.  
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Zingen: Psalm 25: 5 en 6 
Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwe naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 
 
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 
Kyriëgebed, 
met gezongen Kyrie Eleison  (Lied 301k) 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 
Troostwoord 
 
Zingen: Lied 543 
 

Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen, 
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen 
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door ons U aangedaan, 
Gij blijft in glans verschijnen, 
ziet ons in glorie aan. 
 
Uw marteling, uw lijden, 
in aller wereld nood, 
uw kruisgang door de tijden, 
uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onze glorie zijn. 
 
Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen, 
of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Kijken naar kunst 
 
Inleiding 
 

Lezen: 1 Koningen 19: 3-8 
 
Zingen: Lied 812   
Marcel zingt de coupletten, de gemeente de laatste vier 
regels 
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Op mijn levenslange reizen 
– twijfel donker achtervolgt mij 
liefde blind holt voor mij uit – 
zing ik steeds op andere wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik: ‘Ooit mijn hart te breken, 
ooit mijn hart voor jou te breken’. 
 

Opgereisd, pas halverwege, 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken, 
kruip ik onder dorenstruiken, 
druk mijn ogen in de aarde, 
smeek dat nu het eind zal komen, 
smeek de dood, dat hij zal komen. 
 

Spoorloos trok voorbij de twijfel 
waar ik lag. De liefde keerde, 
zag mij, bracht mij drank en spijze, 
deed mij opstaan uit de dood. 
Nog een leven zal ik reizen. 
Nooit meer zonder reisgenoot.     
Allen:  
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Lezen: Matteüs 17: 1-8  
 
Zingen: Lied 272: 1 en 2 
 

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
 
Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 
 
Lezen: Johannes 12: 1-3 
 
Zingen: Lied  272: 3 en 4 
 

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 
 
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel/pianospel 
 
Zingen: Lied 976  
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Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 

Mededelingen 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 771 
 

Ik weet van een stad die komen zal, 
een stad op een berg hoog boven het dal, 
met muren en poorten en lichten 
en mensen met blijde gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst heeft, 
Jeruzalem, dat wordt een feest. 
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Ik weet van een stad die het einde is, 
een stad met een gouden geschiedenis 
een stad van leven met woorden 
zoals je ze nergens nog hoorde. 
Ik weet van een stad, een nieuw begin, 
Jeruzalem, dat ik bemin. 
 
Ik weet van een stad op Sions top, 
een stad van de vrede dicht bij God, 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
Ik weet van een stad waar je schuilen mag, 
Jeruzalem, eens op een dag. 
 
 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  

Inzameling voor van de gaven  

De eerste collecte is voor KIA Palestina 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in 
het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking 
is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten 
ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal 
werk. 

En de tweede collecte is voor het 3DoelenProject 

 (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 5 maart 2023 


