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ORDE VAN DIENST 
ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 
9.30 OUDE KERK BENNEKOM 

WIJK 2 & 3 
VOLEINDINGSZONDAG 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers: ds. W. Smit en mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel 
Organisten: mevr. Elly Meijer en dhr. Sjoerd Meijer 
Trompet: Jan van haren 
Kwartet: Jan en Mieke Monsma, Dick en Elly Meijer 
Ouderling van dienst: mevr. Lenny Berkhout 
Ouderling wijk 2: dhr. Glijn Groen 
Diaken van dienst: dhr. Peter Nijenhuis 
Lector: mevr. Mieke Monsma 
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Kerkbrief Hervormde gemeente 
Wijk 2 Bennekom 

Protestantse Gemeente Bennekom 
in wording 

 
  Zondag 25 november 2018                   kleur: wit 
 

 Collecten: 
Diaconie: Werk plaatselijke diaconie 
Kerk: Algemeen kerkenwerk  
 
De kinderen sparen in de kindernevendienst voor de kinderclub van het 
AZC in Leersum. 
 
Bij de uitgang is er een extra collecte voor het Onderhoudsfonds.  
 
Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen? 
 

 

Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief: 
Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, 
scriba kerkenraad wijk 2. Email: scribawijk2@hervormd-bennekom.nl   
41 84 78 
Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl 

 

De volgende diensten: 
18:30 uur Oude Kerk: ds. J. van Dijk, Ridderkerk (wijk 1) 
18:30 Brinkstraatkerk: geen dienst 
 
2 december 2018: 
9:00 uur Oude Kerk: mevr. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk 2) 
9:30 Ichthuskerk: ds. M.J. Paul, Ede (wijk 1) 
10:30 Oude Kerk: ds. W. Smit (wijk 3) 
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Orgelspel “Ach wie nichtig, ach wie flüchtig” van Georg Böhm  
 
Welkom & mededelingen 
 
VOORBEREIDING 
 
Kwartet “Mijn leven is een splinter aan de tijd” (Lied 847) 
 
We gaan – indien mogelijk – staan 
v. Wij zijn bijeen in de Naam van de Vader, de Zoon en de  
 Heilige Geest 
g. Amen. 
v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft.     
 Amen 
v. God, vergeef ons al wat wij misdeden 
g. en laat ons weer in vrede leven. 
v. Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Lied 91a: vers 1 en 3 allen, vers 2 kwartet. 

 
3 Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
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Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Kyriegebed  
v. Zo bidden wij: 
Kyrielied 274: vers 1 en 2 (op de wijs van Blijf mij nabij.)  

 
2 Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
Glorialied 274: vers 3 
 
3 Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Groet 
 
 
 
 
 
 
Lezing Jesaja 60: 1-5 + 10-11 
 
Het nieuwe Jeruzalem 
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1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4 Open je ogen, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
10 Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, 
hun koningen staan je ter beschikking. 
Ik heb je geslagen in mijn woede, 
in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. 
11 Je poorten zullen nooit gesloten worden, 
dag en nacht zullen ze openstaan, 
zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, 
met de koningen die worden meegevoerd. 
 
Psalm 72: vers 4, 6  
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6 Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
Lezing Matteus 5: 1-10 
 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3 Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
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Lied Tussentijds 59 vers 1 en 4 kwartet, vers 2, 3, 5 en 6 allen.  

 
Verkondiging 
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Lied 763 

 
2 Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 
 
3 En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en Hij baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 
 
4 De hemel roept uit Halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 
 
 
5 Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont. 
 
WIJ GEDENKEN 
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Lied 730: vers 1  

 
Wij noemen de namen en ontsteken de kaarsen 

 
Kwartet “Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt” (Lied 936) 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden 
- dank 
- voorbeden met lied 368j  

 
- stil gebed 
- Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven met orgelspel “Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ!” van Johann Sebastian 
Bach 
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Kinderen komen uit de kindernevendienst 
 
Kinderlied 806 

 
2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, 
duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
 
3 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, 
altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 
straks wonen wij in een paradijs. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
We gaan – indien mogelijk – staan 
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Slotlied 725  
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2 O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij 
nu rond uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht 
van zijn gezicht 
zingt ons nu voor! 
 
3 Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 
 
4 Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn!Zegen 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel “Gij boden rond Gods troon” van John Darwall 
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Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.  
 
 

 Rocksteady, Nextgen en On-the-road Kerstdiner 2018 
 
Hierbij willen wij jou uitnodigen voor  
het kerstdiner van Rock Steady, NextGen en On-the-Road! 
Vrijdag 14 december van 17:00 tot 20:30 uur in de kelder van de 
Brink 
 
Tussen de gangen door wordt er het één en ander georganiseerd. Na 
afloop van het diner kun je nog blijven hangen om te dansen op Just 
Dance, spelletjes te doen, muziek te luisteren, of gewoon lekker te 
chillen. Dit kan tot een uur of 22:30 uur.  
Het is een Amerikaanse fuif. Dat betekent dat iedereen wat lekkers 
meeneemt, dat we dat met zijn allen delen en opeten. Drinken en 
toetje regelen wij. De dresscode is Kerst best. Tijdens de avond reiken 
we twee prijzen uit: voor de best geklede heer en dame! Omdat er ook 
een buitenactiviteit is raden wij je aan om een warme jas mee te 
nemen!  
Neem gerust een vriend of vriendin mee; die zijn ook van harte welkom! 
Het is dan wel de bedoeling dat deze gast ook wat te eten meeneemt en 
Kerst best gekleed gaat. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over het kerstdiner, app met de leiding 
van jouw Rock Steady of stuur een mail NextGenBennekom@gmail.com 
 
Vanwege het kerstdiner is er in december geen NextGen viering! Zien we 
je bij het kerstdiner op 14 december in de kelder van de Brink? 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over NextGen of het Kerstdiner kijk op 
onze         of        : NextGenBennekom  
of stuur een mail naar NextGenBennekom@hotmail.com 
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