Protestantse Gemeente Het Vierkant
Kerkdienst in Wognum
6 december 2020

09.30 uur

Het beste nieuws

Voorganger:
Orgel:
Ouderling:
Lector:
Koster:

mw. Ina Broekhuizen-Slot
Jeroen Rijpkema
Bernice Zuidhof
Bernice Zuidhof
Hannelore Lamers

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de
kaarsen.
Aanvangslied lied 600: 1, 2 en 5
“Licht ontloken aan het donker”
600:1

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

600:2

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

600:5

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Bemoediging en groet
Moment voor de kinderen
Adventsproject Het beste nieuws

We luisteren naar: Good morning starshine (Hair)
Good morning starshine
The earth says hello
You twinkle above us
We twinkle below
Good morning starshine
You lead us along
My love and me as we sing
Our early morning singing song
Gliddy glub gloopy Nibby nabby
noopy La la la lo lo
Sabba sibby sabba Nooby abba
nabba Le le lo lo
Tooby ooby walla Nooby abba
naba Early morning singing song
Singing a song Humming a song
Singing a song Loving a song
Laughing a song Singing a song
Sing the song Song song song sing Sing sing sing sing song
Gebed om ontferming
Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben”
Vanuit de Nederlandse Kerk in Londen zingt en bespreekt Bertjan
van de Lagemaat liederen uit het liedboek. Vandaag een lied uit de
traditie van Iona.
833:1

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

833:2

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Inleiding ‘Wij zijn de tijden’
Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Door Vocaalensemble en orkest · Tom Löwenthal · Huub Oosterhuis
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft
Eerste lezing Jesaja 40: 1-11
1
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar
slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een

dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft
ontvangen.
3
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de
woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat
leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van
de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze
God houdt altijd stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met
kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11
Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren
bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Lied 439: 1 en 2
Voorganger leest couplet 1, allen 2
daarna orgelspel over dit lied

439:1

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
439:2

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Tweede lezing Johannes 1:19-28
19
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit
Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te
vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en
verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze
hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u
de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan
degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u
bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak
recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd
heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën
kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de
messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’
antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet
kent, 27hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de
riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië,
aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
Lied 528: 1, 2, 4 en 5 “Omdat Hij niet ver wou zijn”
528:1

Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
528:2

Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

528:4

Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

528:5

Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overweging
Orgelspel
Gebeden
Mededelingen door de ouderling van dienst
Slotlied “Die mij droeg op adelaarsvleugels”
Cantando o.l.v van Paul Waerts 201

Zegenwens
Antwoord op de zegenwens: lied 425 “Vervuld van uw zegen”
Tekst wordt gelezen door de voorganger
daarna orgelspel over dit lied

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Collecte bij uitgang 50/50 Diaconie en kerk
De collecte voor de diaconie is bestemd voor Dorcas
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 13 december: 3e advent, 10.00 uur. Kerk Wognum.
Voorganger: Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
Diaconale collecte voor Hospice Dignitas Hoorn
De kerkdienst is online en ook op SweelinckTV.
In Sweelinckhof wordt deze dienst nogmaals om 19.00
uitgezonden op SweelinckTV
Donderdag 17 dec 19.00 uur Herdertjestocht.
Onder voorbehoud. Nadere berichtgeving volgt nog.

* Zondag 20 december: 4e advent, 10.00 uur. Kerk Wognum.
Voorganger: Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
Diaconale collecte voor Unicef
De kerkdienst is online en ook op SweelinckTV.
In Sweelinckhof wordt deze dienst nogmaals om 19.00
uitgezonden op SweelinckTV
Op onze website - www.protgemwognumbsn.nl vindt u onder
menuknop 'Actueel' meer informatie over Advent, onder meer een
"interactieve" kalender. Daarnaast het overzicht van de
(kerst-)kerkdiensten en nog veel meer.
De website is, naast Klankbord, een goede manier om op de
hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant
mee bezig is.
De website stáát 'Vierkant' achter u!

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.

