Protestantse Gemeente Het Vierkant
Kerkdienst in Sijbekarspel met livestream
15 mei 2022 - 10:00 uur

Met medewerking van de 4Cantorij
Dirigent Joost van der Kooij

Voorganger
Ouderling /lector
Organist
Streamteam
Koster

ds. Peter van Ankeren
Tryja Boven
Arjen de Boer
Arienne Brinkman en Jan Boven
Sam Vlaar

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars
Lied 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen
Vers 1 cantorij – vers 2 en 3 allen.

2
Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
3
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
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.
Bemoediging en groet
Lied 598 - Als alles duister is
Eerst gezongen door de cantorij.

Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Lied 598 - Als alles duister is
Nu gezongen door allen.

Moment voor de kinderen, dat we beginnen met het lied
‘Doe het boek maar open’
Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
’t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen,
want zo word je langzaam wijs.
Gebed
Schriftlezing uit Deuteronomium 6: 1-9
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht
van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in
het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2U moet
voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan
zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw
kleinkinderen. Dan zult u lang leven. 3Luister dus, Israël, en
neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het
land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in
aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders,
u heeft toegezegd.
4
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
5
Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw kracht. 6Houd de geboden die ik u
vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen
1

in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar
bed gaat en als u opstaat.
8
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op
de poorten van de stad.
Lied 416 vers 1, 2 en 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn
Vers 1 cantorij – vers 2 en 4 allen.

1
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.
2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4
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.
Schriftlezing uit Johannes 13: 31-35
Jezus is de weg naar de Vader
31
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de
Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid
van God. 32Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden
is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu
onmiddellijk. 33Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij
jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden
gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga,
daar kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw
gebod: heb elkaar lief.

Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Lied 422 - Laat de woorden die we hoorden
Vers 1 en 3 allen – vers 2 cantorij.

2
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Overdenking
Orgelspel
Lied 1005 vers 1, 4 en 5 - Zoekend naar licht
Vers 1 cantorij – vers 4 en 5 allen.

4
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
[Refrein]

5
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
[Refrein]

Gebeden die uitlopen op .....
Lied 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons
Gezongen door de cantorij.

1
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
2
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
Mededelingen door de ouderling van dienst
Slotlied – Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang
Vers 1 en 3 cantorij – vers 2, 4 en 5 allen.

2
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,

maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Zegen
Gezongen Amen (2x)

Orgelspel
_________________

Collecte
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Rudolph
Stichting.
De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:
Diaconie:
NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk:
NL09 RABO 0371 6060 20
Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de
website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten
* Zondag 22 mei om 10:00 uur in Wognum.
Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot.
De diaconale collecte is bestemd voor de Wilde Ganzen.
* Zondag 29 mei om 10:00 uur in Wognum.
Voorganger is Bart Koorn uit Hoorn.
De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Vrienden
van de Herbergier.
In de maand mei worden de reguliere diensten om 10.00
uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV
maar wel ‘s avonds om 19.00 uur herhaald

Oecumenische Pinksterpelgrimage die gehouden
wordt van 30 mei t/m 5 juni
Maandag 30 mei - 19.00 uur protestantse kerk
Abbekerk
Ds. Peter van Ankeren.
Dinsdag 31 mei – 19.00 uur r-k kerk Hoogwoud
Pastoor Bert Glorie.
Woensdag 1 juni - 19.00 uur in Benningbroek
Pastoor Alvaro Rodriguez Luque.
Donderdag 2 juni -19.00 uur, r-k kerk Spierdijk
Pastor Anne-Marie van Straaten.
Vrijdag 3 juni - 19.00 uur, protestantse kerk Hensbroek
Ds. Sylvia Neuféglise.
Zondag 5 juni – Pinksteren - 10.00 uur, oecumenische
dienst in de r-k St. Bonifatiuskerk in Spanbroek
Ds. Désirée Woudt en pastor Jan Verbruggen.

