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Inleidend orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De Tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
Gezang 280 vers 1 t/m 4

2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
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dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
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Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Bemoediging en groet
Gezang 280 vers 5 en 7
5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
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Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

We ontsteken een kaars voor alle mensen die te lijden
hebben onder de oorlog in Oekraïne en op andere
plaatsen in de wereld waar oorlogen woeden
Gebed om ontferming
We zingen Lied 150a
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Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
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Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
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Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

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
Eerste Schriftlezing uit Amos 6: 1-10
Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van
Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten
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zich wenden! 2Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar
naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar de
Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is
hun gebied juist groter dan dat van jullie?
3
Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf
de heerschappij van het geweld dichterbij brengen.
4
Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans,
eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 5Luidkeels
zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David
zelf. 6Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie
wrijven jullie je in, maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat
deert jullie niet. 7Daarom gaan jullie nu als eersten in
ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij.
8
Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de
God van de hemelse machten: Ik verafschuw de trots van
Jakobs volk, Ik haat zijn burchten. Daarom zal Ik Samaria en
al zijn inwoners aan de vijand uitleveren. 9Als er in een huis
nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven. 10Als iemand
dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis wegdraagt
om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog
binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan
zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER
niet!’
Gezang 156 vers 1 en 4
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’k Blijf daarom, tegen beter weten in,
mij richten naar het woord van het begin,
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:
’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.
Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;
ik juich om U in tijd en eeuwigheid.

Tweede Schriftlezing uit Lucas 16: 19-31
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig
feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de
poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn
maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke
man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren
likten.
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Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke
stierf en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij
hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte
Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader
Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me
toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn
tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar
Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al
19

tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan
ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.
26
Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat
wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand
van jullie naar ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man:
“Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader
stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan
waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van
martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben Mozes
en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man
zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar
hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham
zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze
zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood
opstaat.”’
Psalm 62 vers 6

Overdenking
Orgelspel
Gezang 978
De aarde is des Heren
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Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
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Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst
Gezang 1005
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Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein
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Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refrein
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Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein
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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

Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ (2x)

Orgelspel
__________________________

Collecte aan de uitgang en digitaal
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de
Stichting Vrienden van Leekerweide.
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
* Dinsdag 27 september om 19:00 uur in
Sweelinckhof.
Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot.
* Zondag 2 oktober om 10.00 uur in Benningbroek.
Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot.
De diaconale collecte is bestemd voor De Vlinders van
Esdégé-Reigersdaal.

* Zondag 9 oktober om 10.00 uur in Wognum.
Oogstdienst.
Voorganger is pastor Ton Heijboer uit Hoorn.
De diaconale collecte is bestemd voor de Voedselbank
Hoorn.
In de maand oktober worden de reguliere diensten om
10.00 uur RECHTSTREEKS uitgezonden door SweelinckTV én ‘s avonds om 19.00 uur herhaald.

Kerk Sijbekarspel
In de maanden september en oktober zijn er vanwege
onderhoudswerkzaamheden geen diensten in
Sijbekarspel.

Inzameling voor de Voedselbank
Zoals gebruikelijk kunt u op zondag 9 oktober, wanneer we
de Oogstdienst vieren, spullen voor de Voedselbank
meenemen.
Het zal hard nodig zijn voor steeds meer mensen die gebruik
moeten maken van de Voedselbank.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dat die zondag te
doen, dan kunt u ook bij Ton Novotný uw bijdrage afgeven.
Dit kan vanaf 1 oktober tot en met 23 oktober.
Adres: Saint Remylaan 36 in Wognum.
Wilt u zeker weten dat hij thuis is, bel dan even voordat u
langskomt > telefoon 06-25512477

