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Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de
kaarsen aan de Paaskaars van Benningbroek
Psalm 121, vers 1
(gezongen door soliste Maria den Hartog/samenzang, tijdens de
Nederland Zingt dag in 2016)
121:1
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Bemoediging en groet
Orgelspel
Gebed
We luisteren naar het oude boek
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.

Moment voor de kinderen
Jesaja 25: 6-9
6
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

We lezen Lied 413 “Grote God wij loven U”
vers 1 en 2 (vg) , vers 3 (allen)
413:1
(vg)

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

413:2
(vg)

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,

roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
413:3
(allen)

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Orgelspel over dit lied
Openbaringen 21: 1-4
1
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want
de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de
zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft
gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God
bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’

Lied 608: De steppe zal bloeien
(gezongen door Lenny Kuhr)
608:1
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
608:2

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

608:3

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Overdenking
We luisteren naar het lied Door de wind, door de regen (gezongen
door Sanne Hans/Miss Montreal in het programma Beste Zangers)
Ik zie je voor me met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen met m'n hart op slot
Ik hoor je praten maar je bent er niet
Nee, je bent er niet
En ik voel me verloren
als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven
want ik kan je niet missen
Ik kan je niet missen
Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen, door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou ben ik nooit alleen
Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten
wat in mijn ogen staat geschreven
Je moest eens weten
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen
Ik kan alleen zingen

Door de wind, door de regen, dwars door alles heen
Door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen
Door een zee van afstand, door een muur van leegte
Door een nacht van stilte, door mijn hele leven
Door de wind, door de regen, dwars door alles heen
Door de storm, al zit alles me tegen,
Door jou ben ik nooit alleen
Gedenken
Inleiding
Lied 852 “U komt mij lieve God zo nederig nabij”
(Gebed om licht)
852:1

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

852:2

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

852:3

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, –
o Heer die bij mij zijt, God

852:4

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Gedicht “De mensen van voorbij” (Hanna Lam)
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Wij noemen de namen van hen die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden
Willem Rekvelt, 20-07-34 / 10-01-20
Willem Saal, 06-11-32 / 18-03-20

Gerhard Kelder, 23-06-55 / 17-04-20
Willemina Hendrikx-Dekker, 05-08-39 / 19-04-20
Catharina Saal-Gerlach, 24-07-38 / 02-05-20
Johanna Mars, 14-02-27 / 03-05-20
Anna Gerlach, 24-07-38 / 17-07-20
Monica Martina Henriëtte van Beinum-Nolson, 21-06-49 /
10-08-20
Alida Ravensbergen-Jonker, 21-01-28 / 04-11-20
Grietje Werkman, 06-08-29 / 06-11-20
Georgine Antonia Loor-van Ravenswaaij, 21-09-22 / 07-11-20
Lietje Tophoven, 14-10-41 / 15-11-20
Na het noemen van elke naam wordt een kaars aangestoken door
of familie van de overledene of de ouderling
Hierna wordt nog 1 kaars aangestoken ter nagedachtenis aan alle
anderen die gemist worden
Lied: Onze namen staan geschreven
(gezongen door Vocalgroup Circle of Friends o.l.v. Marcel Koning)

1.

2.

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen:
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

Gebeden,
afgewisseld met kort orgelspel over lied 598 “Als alles duister is”
Mededelingen ouderling van dienst
We lezen lied 444
vers 1 (vg), vers 2 (allen), 3 en 4 (vg), 5 (allen)

444:1
(vg)

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

444:2
(allen)

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

444:3
(vg)

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

444:4
(vg)

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

444:5
(allen)

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Orgelspel over dit lied
Gezongen zegen (gezongen door de zanggroep van de Prot.
Gem. Vreeland in het programma Met hart en ziel)

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn)

Orgelspel
Collecte bij uitgang 50/50 Diaconie en kerk
Bestemming diaconale collecte
voor de St. Hulpverlening WF kerken

Voor degenen die nu kijken: de
banknummers van diaconie en kerk zijn:
Diaconie: NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk: NL09 RABO 0371 6060 20

Volgende kerkdiensten:
* Zondag 29 november: 1e advent, 10.00 uur. Kerk Wognum.
Avondmaalsdienst
Voorganger: Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
Diaconale collecte voor eigen bestemming.
De kerkdienst is ook online.
In Sweelinckhof wordt deze dienst om 19.00 uitgezonden op
SweelinckTV
* Zondag 6 december 2e advent, 09.30 uur. Kerk Wognum.
Voorganger: Voorganger: mw. Ina Broekhuizen-Slot
Diaconale collecte voor Dorcas.
De kerkdienst is ook online.
In Sweelinckhof wordt deze dienst rechtstreeks en ook om 19.00
uitgezonden op SweelinckTV

Mededelingen over de kerkdiensten:
Nieuwsbericht: wijziging op SweelinckTV:
De kerkdiensten zijn vanaf nu op de zondagen ook te volgen op
SweelinckTV in het verzorgingshuis Sweelinckhof in Wognum.
Alleen de even maanden rechtstreeks om 10.00 uur ‘s morgens.
(nb. de eerste zondag van de maand om half tien!.)

En om 19.00 uur wordt deze kerkdienst nogmaals uitgezonden.
Op de oneven maanden wordt op de zondagavond alleen de
herhaling om 19.00uur uitgezonden.
Dus de protestantse kerkdiensten worden elke zondag om 19.00
uur op SweelinckTV uitgezonden als herhaling van ’s morgens.
Daar kan wel eens een wijziging in komen. De informatie staat dan
op de website van de kerk en ook op SweelinckTV.

Locatie kerkdiensten:
Behoudens de velddiensten in Benningbroek is dat voorlopig alleen
in de kerk van Wognum vanwege de 1,5 meter afstand
maatregelen.
De online uitzendingen zijn elke zondag alleen vanuit de kerk in
Wognum.
LET OP!!
Op de eerste zondagen van de maand begint onze kerkdienst om
9.30 u. Een half uur eerder dan gewoonlijk, ivm de Ecclesiadienst
die op de eerste zondag van de maand ook in de kerk van Wognum
gehouden wordt om 11.30). Dat zal de volgende maanden ook zo
zijn.

Mededeling in het kader
van de AVG. (privacy wet)
In onze kerkdiensten en bij andere
kerkelijke activiteiten kunnen foto’s/ filmpjes
worden gemaakt die gebruikt worden voor:
Klankbord/Facebook of website van de kerk.
Als u bezwaar heeft tegen foto’s die online
staan of worden geplaatst kunt u contact opnemen met:
webmaster@protgemwognumbsn.nl
of met een van de kerkenraadsleden.

In Wognum geldt:

