Protestantse Gemeente Het Vierkant
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3 juli 2022 - 10:00 uur
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Woord van welkom door de ouderling van dienst
De Tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
Lied 272 vers 1 en 2 Vers 1 allen - vers 2 cantorij.

2

Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

Bemoediging en Groet
Lied 272 vers 3 en 4 Vers 3 cantorij - vers 4 allen.
3

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

4

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Psalm 121 vers 1, 2 en 4

2

Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

4

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
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
Dienst van de Tafel
Geloofsbelijdenis
Wij geloven, Heer,
dat U een ieder van ons roept bij onze naam,
opdat wij nieuwe mensen zullen zijn
voor een wereld van hoop en vrede.
Wij geloven in uw trouw,
want U heeft uw Zoon naar ons gezonden
om ons voor te gaan in liefde,
om ons te leren er te zijn voor elkaar.
Wij geloven in de Geest,
die ons in liefde bij elkaar houdt.
Wij geloven dat het zin heeft, ons in te zetten
voor het geluk van uw mensen op aarde,
opdat wij samen in vrede voor altijd gelukkig mogen zijn.
Amen.

Tafelgebed, dat wij besluiten met het gezamenlijk
gebeden Onze Vader
Wij luisteren naar Lied 392
Gezongen in ‘Petrus in het land’.

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?
Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met
vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.
Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.
Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.
Vredeswens
Lied 992
Gezongen door de cantorij.

Het lied wordt in zijn
geheel 2x gezongen.

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.

Delen van brood en wijn
Dankzegging: Lied 704 Vers 1 en 3 allen - vers 2 cantorij.

2

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Schriftlezing uit de Psalmen: Psalm 23
Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
2

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
4

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
5

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
6

Lied 909 vers 3

Schriftlezing uit Marcus 6: 35-44
[Een grote menigte was door Jezus langdurig onderwezen.]
35
Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen
naar Hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is
al laat. 36Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en
gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen.’
37
Maar Hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen
Hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan
kopen om hun te eten te geven?’ 38Toen zei Hij: ‘Hoeveel
broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ Ze gingen kijken
en zeiden: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39Hij zei tegen hen dat ze de
mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene

gras te gaan zitten. 40Ze gingen zitten in groepen van honderd
en groepen van vijftig.
41
Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar
de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze
aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de
twee vissen verdeelde Hij onder allen die er waren. 42Iedereen
at en werd verzadigd. 43Ze haalden de overgebleven stukken
brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld,
en ook wat er over was van de vissen.
44
Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
Lied 695

2

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Overdenking
Orgelspel
Lied 1000 Vers 1 en 4 cantorij - vers 2, 3 en 5 allen.

2

Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
[Refrein]

3

Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.
[Refrein]

4

Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.
[Refrein]

5

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
[Refrein]

Gebeden

Mededelingen
Lied 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.

Zegen
Na de zegen het gezongen Amen (2x)

Orgelspel

__________________________

Collecte aan de uitgang en digitaal
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Diaconie
van onze eigen kerkelijke gemeente.
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 10 juli om 10:00 uur in Wognum.
Voorganger is ds. Peter van Ankeren.
Met kindernevendienst KIND!
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus,
afdeling Alkmaar.
* Zondag 17 juli om 10:00 uur in Sijbekarspel.
Deze dienst zal geheel worden gehouden in de WestFriese taal!
Voorganger is Ina Broekhuizen-Slot.
Met medewerking van Tiny Irgolitsch, zang.
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Vrienden
van Sweelinckhof.
In de maand juli worden de reguliere diensten om 10.00 uur
NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar
wel ‘s avonds om 19.00 uur herhaald.

