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Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars
Intochtslied (staande) Lied 686,
“De Geest des Heren heeft”

686:2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
686:3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Bemoediging en groet
Lied 283, “In de veelheid van geluiden”

283:2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
283:3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
283:4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
283:5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Inleiding: Verberg U niet
Toen hebt Gij ons gezien – nog voor wij waren.
Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij,
voor uw Aangezicht, ontelbaar velen.
Toen hebt Gij ons gezegend, één voor één,
Gij weet het nog? Of kent Gij ons niet meer?
Gij huivert van de wereld die wij maakten.
Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien?
Vaagt Gij ons uit als dromen ’s morgens vroeg?
Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen?
Gedenk uw trouw aan Abraham gezworen.
Gedenk uw kind uit Nazaret, de schoot
die hem gedragen heeft, uw eerste liefde.
Gedenk de kinderen uit ons geboren.

Roep over hen uw Naam. Verberg U niet.
Trek niet uw handen af van deze aarde.
Huub Oosterhuis (LvK, bl. 717)
Gebed
Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben (3x)”

1e Lezing Jesaja 56:1-8
Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2
Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3
De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4
Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
1

die vasthoudt aan mijn verbond,
5
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6
En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7
hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
8
Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
Lied 827 “Mensen, wij zijn geroepen om te leven”

827:2 God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.

De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
827:3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
827:4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!
2e Lezing Handelingen 8:26-40
Filippus en de Ethiopiër
26
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de
middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar
Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die
weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een
hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië,
die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in
Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op
de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De
Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de
wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem
de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat
u leest?’ 31De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als
niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te
stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het
schriftgedeelte dat hij las:
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder
deed hij zijn mond niet open.
33
Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan,
wie zal van zijn nakomelingen verhalen?
Want op aarde leeft hij niet meer.’

De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie
de profeet het heeft? Over zichzelf of over een
ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem te spreken over het
evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als
uitgangspunt nam. 36Onderweg kwamen ze bij een plaats
waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou
ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38Hij liet de wagen
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de
eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39Toen ze uit het water
kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem
mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn
weg vol vreugde. 40Filippus kwam terecht in Azotus; van daar
reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie,
tot hij in Caesarea aankwam.
34

Lied 345, “Gij hebt uw woord gegeven”

345:2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.
345:3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
Overdenking

Voorbeden, stil gebed, Onze vader (gezamenlijk)

Mededelingen

Lied 419, “Wonen overal”

419:2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
419:3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Zegenbede

Antwoord: 425 “Vervuld van uw zegen”

Orgelspel

Collecte bij de uitgang of digitaal
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor JOP
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 14 augustus om 10:00 uur in Wognum.
Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers.
Voorganger is ds. Peter van Ankeren.
Er is kindernevendienst K!ND
De diaconale collecte is bestemd voor Amnesty
International.
* Zondag 21 augustus 10.00 uur in Sijbekarspel
Voorganger is: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn.
De diaconale collecte is bestemd voor Dorcas.
* Zondagmiddag 28 augustus 14:00 uur in Wognum.
Afscheidsdienst van ds Peter van Ankeren.
Voorganger is ds. Peter van Ankeren.
De diaconale collecte is dan bestemd voor de stichting
Vrienden van Leekerweide.
Dinsdag 30 augustus 19.00 in Sweelinckhof.
Voorganger Ina Broekhuizen-Slot
In de maand augustus worden de reguliere diensten om
10.00 uur RECHTSTREEKS uitgezonden door SweelinckTV én ‘s avonds om 19.00 uur herhaald.

Oproep
Met ingang van het nieuwe seizoen bestaat de taakgroep
Pastoraat uit (nog maar) 3 ouderlingen. Dat betekent veel
werk voor weinig mensen. En zo’n kleine groep is ook
kwetsbaar. Dus volgt de onvermijdelijke vraag: is er iemand
bereid onze taakgroep te komen versterken? Hetzij als
ouderling, hetzij als vrijwilliger. De taakgroep zou hier heel
blij mee zijn. U kunt altijd een van de ouderlingen benaderen
na de dienst. Wij zien met spanning uit naar de reacties.
Een dankbare Taakgroep Pastoraat.

Zomeruitje
Het jaarlijkse zomeruitje is op woensdag 10 augustus.
We gaan dan naar het Oorlogsmuseum in Medemblik.
Hier krijgen we informatie over verschillende
oorlogservaringen, speciaal met betrekking tot WestFriesland. We starten om 13.00 uur met koffie of thee met
oorlogstaart.
Kosten € 15,00
Graag ook vermelden of je wilt rijden.
Opgave heel snel nog bij Cobi Louissen, tel: 572642 of op
het volgende e-mailadres: t.louissen@planet.nl

Barbecue
De tweede zomeractiviteit is de bijna traditionele barbecue.
Die wordt gehouden op donderdag 25 augustus in
Wognum.
Binnenkort ligt er een intekenlijst in de kerken.
Maar u mag zich ook alvast opgeven bij Cobi Louissen of
Hannelore Lamers.

