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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: lied 212: 1 en 2 
 

Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 

Inleiding  
 
Stilte 
 

INKEER 
 

(we gaan staan) 
 

Zingen: Lied 212: 4 
 

Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 
 

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

 



 3 

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 
 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed,   
we stemmen steeds in met het refrein van Lied 356: 
 

‘Heer, ontferm u over ons en onze kinderen.’  
 
Loflied: Lied 304: 1 en 2 
 

Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
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Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Jesaja 42, 1 - 9 
 
Zingen: Lied 459: 1 t/m 4 
 

Ik breng een rechter aan het licht, 
zo spreekt de Heer, en zijn gericht 
zal over alle volken gaan, 
de tirannie heeft afgedaan. 
 
Een koning bij de gratie Gods, 
het onrecht breekt hij en de trots 
van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 
 
Hij is geen schreeuwer in de straat, 
geen holle klank, geen potentaat, 
de roep van zijn verlossend woord 
wordt in het verste land gehoord. 
 
Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind; 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 

 
Lezen: Matteüs 3, 13 - 17 
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Zingen: Lied 524: 1, 2 en 3 
 

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
stroomt aller wereld water daarin samen. 
Noach en Mozes, Jona en Naäman 
moedigen U vanaf de oever aan. 
 
Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
 
Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in bedwang. 
 
Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4 
 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
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Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 

INTERMEZZO 
 

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, 
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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 416: 1 en 4 
 

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 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
 
Z.O.Z.
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Inzameling van de gaven  

De 1e collecte is bestemd voor de kerk en de 2e  voor  
Stem in de Stad. (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 8 januari 2023  
 
 
 
 
   
 

Bezinning en Verdieping, over ‘ Mijn leven aan de Vrije 
Universiteit’. 
U wordt van harte uitgenodigd voor de avond met  
Prof. dr. Taede Sminia. Als Rector Magnificus heeft hij zijn 
41 jaar lange dienstverband aan de VU afgesloten. In de 
lezing zullen vele aspecten langskomen over de 
veranderende samenleving, die ook op universitair gebied 
plaatsvond. En bestaat er nog zoiets als verbondenheid en 
roeping?  
Dinsdag 10 januari a.s. In de Pauwehof, om 20:00 uur. 

 
  
             
  
  
 
 
 
 
 
 


