Protestantse Gemeente Het Vierkant
Kerkdienst in Benningbroek met livestream
27 november 2022 - 10:00 uur
Thema van deze dienst: Daar zit muziek in

De eerste zondag van Advent
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Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost vd Kooij

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De Tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
We zingen samen het intochtslied – Lied 435 vers 1

Bemoediging en Groet
Samenzang Lied 435 vers 2
2

Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juich, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

Aansteken van de kaars voor Oekraïne en voor andere
plaatsen in de wereld waar oorlogen woeden.
Inleiding
Lied 657
Vers 1 cantorij, vers 2,3,4 samenzang.

2

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,

waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Kyriegebed
Lied 463 vers 1 en 2 – vers 6, 7, 8
Vers 1 en 2 cantorij, vers 6, 7, 8 samenzang.

2
Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

6
Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7
Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8
Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer

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
Zondagsgebed
Eerste Schriftlezing uit de Psalmen - Psalm 150
Halleluja!
Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.
Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.
Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Samenzang Psalm 150

2

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Tweede Schriftlezing uit Efeziërs 5: 15-20
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet
als dwazen maar als verstandige mensen. 16Gebruik uw
dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17Wees niet
onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
18
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat
de Geest u vervullen 19en zing met elkaar psalmen,
hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel
met heel uw hart voor de Heer 20en dank God, die uw
Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus
Christus.
15

Laudate omnes gentes – Loof, alle volken, loof de Heer!
De cantorij zingt 2x voor, daarna samen nog 2x.

Overdenking
Stilte

Lied 655 vers 1, 3 en 5
Vers 1 cantorij, vers 3 en 5 samenzang.

3

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

5

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Voorbeden - stil gebed - gezamenlijk Onze Vader
Aankondiging van de collecte en mededelingen door de
ouderling van dienst

Slotlied – Lied 1005 vers 1, 2, 4 en 5
Vers 1 en 4 cantorij, vers 2 en 5 samenzang.

2

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

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:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

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

Zegen, gevolgd door het gezongen Amen

2x

Uitleidend orgelspel

_____________________

Collecte in de kerk en digitaal
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het Leger des
Heils.

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:
Diaconie:
Kerk:

NL19 RBRB 0825 0203 87
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 29 november om 19.00 uur in Sweelinckhof.
Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot.
* Zondag 4 december om 10.00 uur in Benningbroek.
De tweede zondag van Advent.
Tijdens deze dienst houden we het Heilig Avondmaal.
Voorganger is dominee Marijke Kraakman-Verdonk uit
Opperdoes.
De diaconale collecte is bestemd voor de diaconie van
onze eigen kerkelijke gemeente.
* Zondag 11 december om 10.00 uur in Wognum.
De derde zondag van Advent.
Voorganger is dominee Hanna Smit uit Purmerend.
De diaconale collecte is bestemd voor JOP (Jong
Protestant).
In de maand december worden de reguliere diensten om
10.00 uur RECHTSTREEKS uitgezonden door
Sweelinck-TV én ‘s avonds om 19.00 uur herhaald.

Plusmiddag
Op woensdag 14 december om 14.00 uur wordt voor de
65-plussers de Plusmiddag gehouden.
Onder de titel ‘Watermens en de bergen’ vertelt Marlies
Neefjes over de verschillende expedities die zij heeft
gemaakt. Zij beklom de 6194 m hoge Denali in Alaska, de
5642 m hoge Elbrus in de Kaukasus en de Mount Everest
in de Himalaya, met 8849 m de hoogste berg ter wereld.

_______________________________

Steek energie in solidariteit
In de maanden november en
december krijgen we per maand
van de overheid allemaal € 190,ter compensatie van de hoge
energierekening.
De stichting HWK Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken - merkt nu al
dat er mensen klem zitten. Dat worden er de komende
maanden veel meer.
Daarom stelt de stichting voor dat mensen, die de
compensatie niet nodig hebben, dat bedrag doneren aan HWK
op bankrekening: NL 07 RABO 0371 617405 t.n.v.
Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken o.v.v. energie–
solidariteit. Zie ook:
https://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

