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Woord van welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen op de Avondmaalstafel en
van de kaars voor Oekraïne
Intochtslied ‘Huis van God’

Tekst: Jaap Zijlstra. Melodie: lied 162 - In het begin lag de aarde verloren.

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer
smeeklied en lofzang en taal van ontferming
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd
blakend van geestdrift of stil door ontroering
Hij is de Heer die mij door en door kent.
Eenmaal, o God, bent U alles in allen
wist U de tranen van ieders gezicht.
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden
neemt U ons op in de stad van het licht.
Bemoediging en Groet
V:
G:
V:

G:

Onze hulp is de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat
daar in is.
Die trouw is tot in eeuwigheid, en die vasthoudt alles
waar Hij aan begonnen is.
Hij wil ook vanmorgen en zo de hele dag ons nabij zijn,
als een schaduw aan onze rechterhand.
Genade en vrede van Hem die u en jou maakt, van
Jezus Zijn zoon, onze Heer en de heilige geest die ons
ook vanmorgen bij elkaar brengt.
Amen

Gebed van de Opgang
Lied 975 vers 1, 2 en 3 – Jezus roept hier mensen samen

2
Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,

zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.
3
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
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 om ontferming
Glorialied ‘Aan U, Vader, alle glorie’
Tekst Sytze de Vries. Melodie: John Goss (Praise My Soul).

Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Eerste Schriftlezing uit Johannes 14: 15-26
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal
Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld
kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem
niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in
jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie
terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien,
maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen
leven. 20Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie
in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en
zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde
van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem
bekendmaken.’ 22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan
Jezus: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de
wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus antwoordde: ‘Wanneer
iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem
komen en bij hem wonen. 24Maar wie Mij niet liefheeft, houdt
zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn
niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie
Ik gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij
jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de
Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
15

Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

2
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Tweede Schriftlezing uit Handelingen 1: 12–26
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar
Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis
afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze
12

naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en
Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. 14Eensgezind
wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Judas vervangen
15
In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen – er
was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen –
en zei: 16‘Vrienden, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij
monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen
die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling
gaan. 17Judas was een van ons en had deel aan onze dienende
taak. 18Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk
grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn
ingewanden naar buiten kwamen.
19
Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis
gehoord, en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen
taal Akeldama, wat “bloedgrond” betekent. 20In het boek van
de Psalmen staat namelijk geschreven: “Laat zijn woonplaats
een woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven.”
En ook: “Laat een ander zijn taak overnemen.” 21Daarom moet
een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus
onder ons verkeerde, 22vanaf de doop door Johannes tot de dag
waarop Hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons
getuigen van zijn opstanding.’
23
Ze stelden twee mannen voor: Josef Barsabbas, die de
bijnaam Justus had, en Mattias. 24Daarna baden ze als volgt:
‘U, Heer, doorgrondt ieders hart. Wijs van deze beide mannen
degene aan die U gekozen hebt 25om als apostel zijn dienende
taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar
de voor hem bestemde plaats is gegaan.’ 26Ze lieten hen loten
en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen
toegevoegd.

We luisteren naar ‘How Great Thou Art’
Gezongen door The Priests.

Oh Lord, my God
When I, in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my
soul, my Savior
God to Thee,
How great Thou
art, how great
Thou art
Then sings my
soul, my Savior
God to Thee,
How great Thou
art, how great
Thou art
When Christ shall come, with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart
Then I shall bow, in humble adoration
And then proclaim, my God, how great Thou art
Then sings my soul, my Savior
How great Thou art, how great
Then sings my soul, my Savior
How great Thou art, how great
How great Thou art, how great

God to Thee
Thou art
God to Thee
Thou art
Thou art

2x

Overdenking
Orgelspel
Voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 833

We zingen dit lied 3x: Nederlands, Engels, Nederlands.

Take, o take me as I am,
summon out what I shall be,
set your seal upon my heart and live in me.
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Zegen (met de woorden van St. Patrick)
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer
u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur wanneer
anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zingen wij elkaar Gods zegen toe, met
de woorden van lied 415, vandaag, morgen en in der
eeuwigheid.

Lied 415 vers 1, 2 en 3 – Zegen ons, Algoede

2
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Orgelspel
____________

Collecte in de kerk én digitaal
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Stichting
Vrienden van de Herbergier.
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 5 juni – Pinksteren - 10.00 uur, oecumenische
dienst in de r-k St. Bonifatiuskerk in Spanbroek.
Voorgangers ds. Désirée Woudt en pastor Jan Verbruggen.
Van deze dienst wordt door Het Vierkant géén rechtstreekse
livestream uitgezonden.
* Zondag 12 juni om 10:00 uur in Wognum.
Voorganger is ds. Jantina de Ruiter uit Oostwoud.
Er is Kindernevendienst KIND!
De diaconale collecte is dan bestemd voor het Protestants
Interkerkelijk Thuisfront - Pro Rege.
In de maand juni worden de reguliere diensten om 10.00 uur
rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV én ‘s avonds
om 19.00 uur herhaald.

