-------------------------MEDEDELINGEN:
-------------------------Zondag 27 september om 09.30uur gaat Dhr. B. Greveling uit Wezep voor.
--------------------------Graag horen wij van u of u wilt deelnemen aan de fysieke morgendiensten.
U dient zich hiervoor op te geven bij de scriba!
Tevens horen wij ook graag als u zich voor deze diensten wilt afmelden.
Wilt u alstublieft reageren via mail naar:
scriba@pkwapenveld.nl
of de scriba bellen op 038-4477181

Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk op de
Eerste zondag van de herfst
20 september 2020 09:30 uur

Startzondag
Afscheid ambtsdragers en
bevestiging nieuwe ambtsdragers
Liturgische kleur: GROEN

"Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het
huis van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je
poorten, Jeruzalem."
Psalm 122: 1-2

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

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

Collectes:
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Diaconie
Kerk
Jeugd- en jongerenwerk

ORDE VAN DIENST
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Stil gebed, onze hulp en groet
Staande zingen we Lied 280: 1, 4 en 5:
1.

4.

5.

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Wij zingen het Slotlied: Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen en gezongen Amen
Orgelspel

Gebed
We Believe zingt lied 1005: 1, 2, 4 en 5
(het refrein zingen we zachtjes mee)
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Gedicht

1.

We Believe zingt:
Wij zijn het volk van God
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht van heiligen
en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want Hij laat ons nooit alleen.
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Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkre nacht.

refrein:
Christus ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
2.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

refrein
4.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

refrein
5.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is

refrein
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Leefregel
We luisteren naar het glorialied 975: 1, 2 en 3
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid be-amen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zingen het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
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Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
diaken:
Anja Stoffer- Rorije
ouderlingen:
Johan Hiemstra
Annemarie van Oosten
Staande zingen we zachtjes lied 363
Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer.
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delen in vreugde, in zorgen en pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
Afscheid ambtsdragers
pastoraal medewerker:
Korry Colijn- Dijkslag
Roelie Draaijer-van der Helm
Aly Eilander- Simens
ouderling:
Mia Eilander- Colijn
Trijnie de Jong-Wijenberg
Gerrit Jonker
Ties Koetsier
Henny van Marle- Westhoff
Wim Westhoff
Alexien Wonink- van Vemde
Jacolien Wonink- van de Put
diaken:
Shweta Bos- Boorsma
We zingen lied 15: 1 en 2 (het liefste lied van overzee,
melodie ‘ik bouw op U’)
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Schriftlezing Lucas 18: 18-27
18
Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede
meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het
eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt
u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de
geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord,
steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied
voor uw vader en uw moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat
alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder
de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten.
Kom daarna terug en volg mij!’ 23 Toen de man dat
hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer
rijk.
24
Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij:
‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van
God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een
kameel om door het oog van een naald te gaan dan
voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te
gaan.’ 26 Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er
dan nog gered worden?’ 27Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’
We luisteren naar: Lord, you know that we love you
(vertaling: zie hieronder)

Lord, You know that we love You;
You know our thoughts and intentions,
Know the depth of devotion
Found in our lives today.
If our love has weakened,
if our fervour has waned,
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Turn us, Lord, by Your Spirit,
Let us love with love unfeigned.
Lord, You know that we love You!
Help that love to be true;
Fill our lives with Your Spirit’s power,
Lord of love, make us strong –
We who to Christ belong.
Lord, You know that we fail You;
Our sins, how sorely they grieve You!
Many times have we fallen;
Lord, lift us up again.
May we walk to be worthy of the call that is ours;
May Your will and Your purpose
Claim our undivided powers!

Heer, U kent ook ons falen,
de zonden die U bedroeven;
dikwijls zijn we gestruikeld
maar U hielp ons weer op.
Leer ons waardig te wandelen
tot uw glorie en eer
en zo naar uw bedoelen
voluit leven op de top.
U kent, Heer, ons liefde,
onze aanhanklijkheid,
zij is vrucht van de heilge Geest,
die altijd ons geleidt
nu wij uw volgeling zijn.
Overdenking

(vertaling:)

Heer, U kent onze liefde,
ons denken en onze daden,
ook de diepe devotie
die in ons hart bestaat.
Mocht die liefde ooit tanen
en de gloed zijn bekoeld,
gun ons dan uit genade
nieuw elan voor woord en daad.
U kent, Heer, onze liefde,
onze aanhanklijkheid,
zij is vrucht van de heilge Geest,
die altijd ons geleidt
nu wij uw volgeling zijn.
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We Believe zingt lied 212 (ELB)
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet,
vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
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