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Orgelspel
Welkom en aansteken kaarsen
Psalm 121, vers 1 en 2 “Ik sla mijn ogen op en zie”

121:2 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.

Bemoediging en groet
Psalm 121, vers 3 en 4
“De Heer brengt al uw heil tot stand”
121:3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.
121:4 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.
Kaars voor Oekraïne wordt aangestoken
We luisteren naar Lied 220
“Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon”
(gezongen door Petra Berger in “Petrus in
het land”)
220:1
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de
hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.
220:2

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid
verwerven?
220:3
In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis
verdreven.
220:4
God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad' en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.
Moment voor de kinderen,
dat wij 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
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Afscheid: Cobi Louissen (ouderling)
Lied 465 “Uit vuur en ijzer”
(Bundel: Zangen van zoeken en zien)

2. Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand,
om niet te zijn verloren.
3. Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat niemand tot een ander
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.
Herbevestiging: Hilly Kool (ouderling-kerkrentmeester)
Bevestiging: Bernice Zuidhof (ouderling)
Inleiding
Vragen
Zegen
Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal”

Vanuit de kerkenraad
Gebed
1e lezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-15
1
Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij
zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem
gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote
overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed
aan huidvraat. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun
strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als
slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar
meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet
in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’
9
Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van
Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen:
‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer
gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging
Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou
komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God,
zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou
strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12Zijn de rivieren
van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan
alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden

om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en
ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en
zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde
opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu
hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet
u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan
en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman
had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid
van een kind, en hij was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn
hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn
opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de
hele wereld geen god is. Alstublieft, neemt u een geschenk
van uw dienaar aan.’
Lied 221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht”

221:2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
221:3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
2e lezing: Marcus 1: 40-45
40
Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij
smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel:
‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden,
stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word
rein.’ 42En meteen verdween zijn huidvraat en hij was
rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige
waarschuwing: 44‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt,
maar ga u aan de priester laten zien en breng het
reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis
voor de mensen.’ 45Maar toen de man vertrokken was, ging
hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als
gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon
verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden
moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar
hem toe komen.
Lied 791, vers 1, 3 en 4 “Liefde, eenmaal uitgesproken”

791:3 Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
791:4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Overdenking
Orgelspel
Lied 1000, vers 1 en 5 “Wij zagen hoe het spoor van God”

1000:5

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

Gebeden
Mededelingen
Lied 970, vers 1, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele”

970:4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
970:5 Leden zijn er vele,

één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Zegen, waarna het gezongen ‘Amen’ (2x)

Orgelspel

----------------------------------------

Collecte bij de uitgang of digitaal
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Amnesty
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 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
RECHTSTREEKS uitgezonden door Sweelinck-TV 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.

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

