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Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars
Bemoediging en groet
Lied 146c vers 1 en 7
Alles wat adem heeft love de Here
Vers 1 gespeeld door de organist.
Vers 7 gelezen door de voorganger.

1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
7
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
Kyrie
Lied ‘Wees jij mijn toevlucht’

Gezongen door Leonie Jansen in ‘Petrus in het land’.

Wees jij mijn toevlucht de komende nacht,
De morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe vat ik de slaap zonder jou aan mijn zij,
Wie troost dat wanhopige wezen in mij.

Wees jij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
De hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
Het duister mij aangrijpt, de zon niet meer
schijnt.
Jijzelf moet ook meegaan, je lichtend gelaat,
Een gids die mij voorgaat en nooit meer
verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
Wees jij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Eerste Schriftlezing Leviticus 19: 1-2, 9-18
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van
Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
1

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan
de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10En
wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles
nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen,
maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.
Ik ben de HEER, jullie God.
11
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse
eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de
naam van je God. Ik ben de HEER.
13
Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner
zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14Spreek geen vloek uit over
een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde.
Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
15
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt.
Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de
ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16Breng het
leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem
rond te strooien. Ik ben de HEER.
17
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt,
roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een
ander schuld op je 18door je te wreken of wrok te blijven
koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
9

Lied 216
Dit is een morgen
Uitgevoerd door Hannina Boers en Jorien Habring (zang)
en Arie Boers (piano).

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het Woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van
boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag
Tweede Schriftlezing Marcus 12: 28-34
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl
ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had
geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden
het belangrijkste gebod?’ 29Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste
is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb
de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31Het op een na
belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen
geboden belangrijker dan deze.’
32
De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u
zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij,
33
en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht
en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf
betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’
28

Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen
hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’
En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
34

Lied 487 uit Liedboek voor de Kerken 1973
De Heer heeft mij gezien
Gezongen door Elbert Smelt in ‘Petrus in het land’.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Overdenking
Orgelspel
Voorbeden
Lied ‘Geest van hierboven’
Uitgevoerd door Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Ik wil het water naar de zee zijn
De zoden aan de dijk
Het gevecht tegen de bierkaai
Alles wat onhaalbaar lijkt

Ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht
Ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
Ik wil traag zijn als de waarheid
Die de leugen achterhaalt
Geest van hierboven, leer ons
geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Ik wil de moed zijn van de wanhoop
Het stilstaan van de tijd
Ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn
Ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
Het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent
Ik wil een land zijn zonder woorden,
gedragen door de wind,
Ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind
En met de schoonheid van de
onmacht
lopen langs een eindeloze weg
Met open ogen dromen
Weerloos en toch sterk
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen,
liefhebben door uw kracht!
Weerloos en toch sterk
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Ik wil het water naar de zee zijn
De zoden aan de dijk
Het gevecht tegen de bierkaai
Alles wat onhaalbaar lijkt
Mededelingen door de ouderling
Zegen
Orgelspel

Collecteren doen we digitaal
De diaconale collecte is voor het Hospice Dignitas in Hoorn.
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 16 mei 2021: 10:00 uur – alleen online
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
De diaconale collecte is bestemd voor de Rudolphstichting.
De kerkdienst is deze maand niet rechtstreeks om 10.00 uur
op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling ‘s avonds om
19.00 uur.
* Zondag 23 mei 2021 om 10:00 uur - Pinksteren
Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
De diaconale collecte is bestemd voor de Wilde Ganzen.
De kerkdienst is deze maand niet rechtstreeks om 10.00 uur
op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling ‘s avonds om
19.00 uur.
Weer naar de kerk!
Vanaf zondag 23 mei – de Pinksterviering – kunnen onze
kerkdiensten weer in persoon worden bezocht met
inachtneming van de RIVM-regels en -richtlijnen (géén
coronaklachten – 1,5 meter afstand – mondkapje bij het
verplaatsen – maximum aantal personen – niet zingen.)
U moet zich wel van tevoren opgeven via de lijst in de kerk of
bij Hannelore Lamers [06-10631859].
We blijven de diensten ook online uitzenden.

