Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de
Morgendienst

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Afkondigingen en mededelingen door de ouderling
van dienst

In de Petruskerk
op

Wij luisteren staande naar ons intochtslied: Lied 67: 1
(Door het orgel)

Zondag Vijftigste
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14 febr. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

“U, mijn God en Koning wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid”
(Psalm 145: 1 en 2)

Voorganger: Ds. P.J. Hofland uit Wezep
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

Collectes:
Kosten Erediensten
kerk
Doelcollecte

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

Votum en Groet
Wij luisteren naar het Klein Gloria (Door het orgel)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(Wij gaan zitten)
Psalmgebed met de woorden van Psalm 142 met gesproken
woorden
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Kyrie gezongen door Sela (Via de Beamer)

Evangelielezing uit Marcus 1 vers 29 - 39

Gebed bij de opening van de Bijbel

29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks
naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en
Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en
ze spraken met Jezus over haar. 31 Hij ging naar haar toe, pakte
haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts
haar, en ze begon voor hen te zorgen. 32 ’s Avonds laat, toen de
zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en
bezetenen naar hem toe; 33 alle inwoners van de stad hadden
zich bij de deur van het huis verzameld. 34 Hij genas vele zieken
van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze
niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was,
stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om
daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden
hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38
Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan
brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’
39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en
dreef hij demonen uit.

Kindermoment: Een filmpje ……….
En het kinderlied: "Jezus is de goede Herder"
(Via de Beamer)
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
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Wij luisteren naar Lied 863: 1, 2, 3
"Nu laat ons God de Here" (Door het orgel)
1

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.
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Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.
4

3

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

Wij luisteren naar Lied 837 "Iedereen zoekt U"
(Via de Beamer)
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Collectes en mededelingen
Wij luisteren staande naar ons slotlied: Lied 534 "Hij die de
blinden weer liet zien" (Door het orgel)

Preek

1

Gebeden

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
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1

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
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Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
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Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Heenzending en Zegen, waarna het orgel Amen. amen amen
speelt.
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
Zondag 21 februari 2021 om 09.30 uur gaat
Ds. Boersma – Prins voor.
———————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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