Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
Op
Eerste zondag na Trinitatis
6 juni 2021

09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u
redding brengt.
Psalm 13: 6a

Voorganger: Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle
Organist: Dhr. Th. van der Wal

Collectes:
Jeugd en Jongerenwerk
kerk
Bloemenfonds

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te
bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande ons intochtlied: : Lied 43: 3, 5
(Door het orgel en Voorzangers)
3

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
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Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Stil gebed, onze hulp en groet
(Wij gaan zitten)

Gebed van toenadering

2

Wij zingen: Lied 139: 2, 3 (Door het orgel en Voorzangers)

2

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Leefregel
Wij zingen: Lied 675: 1 (Door het orgel en Voorzangers)
1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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Gebed om de Geest

Moment voor de kinderen door de kinderdienstcommissie.
Het kinderlied:
Van A tot Z
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
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Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
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Lezing uit Psalm 86 door de Lector

1 Een gebed van David. Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik
ben verzwakt en arm.
2 Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u
vertrouwt, u bent mijn God.
3 Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, 4 verblijd
het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer.
5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot
voor ieder die u aanroept.
6 Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken.
7 In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord.
8 Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga.
9 Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor
u en prijzen uw naam.
10 U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.
11 Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw
waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
12 U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam
voor eeuwig prijzen.
13 Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte
van het dodenrijk.
14 God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden u niet voor ogen.
15 U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig,
trouw en waarachtig.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw
dienaar, red het kind van uw dienares.
17 Geef mij een teken van uw goedheid, dan zullen mijn haters
verbleken en zien dat u, HEER, mij bijstaat en troost.
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Wij zingen: Lied 86: 5 (Door het orgel en Voorzangers)
`
5
Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.
Lezing uit Matt 14 vers 22 - 33 door de Lector
22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen
weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te
bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De
boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en
werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.
25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend
over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen
lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan:
‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde:
‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u
toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en
liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe
sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn
hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb
je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
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Wij zingen: Lied 917: 1, 5, 6 (Door het orgel en Voorzangers)

1

Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

5

Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

6

Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Overdenking
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Wij Luisteren naar: “U leert mij lopen op het water”
(Via de Beamer)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Bridge 2x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
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We gaan staan en gedenken
broeder Gert Gerrit Heideveld
geboren op 15 juni 1970, overleden 3 juni 2021
We luisteren naar Opwekking 714 (Via de Beamer)
Al laat de zon zich niet meer zien
Aan 't einde van de nacht.
Al wordt mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht.
Al ga ik door mijn zwaarste strijd,
Dan nog zing ik Uw lof
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Al kom ik in gevangenschap
Omdat 'k in U geloof.
Al neemt men mij het leven af
En wordt mijn licht gedoofd.
Al word ik dag aan dag verleid,
U bent en blijft mijn God.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los
Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust.
Al is aan 't einde van lijn
Mij heilig vuur geblust.
Mijn God ik ben U toegewijd,
U bent mij kracht, mijn rots.
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Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los
U laat mij nooit meer los.
——————————————————————————————————
——————————(Wij gaan zitten)
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Mededelingen en Collectes.
Het orgel speelt op de achtergrond.
Wij zingen staande ons slotlied: Lied 939: 1
(Door het orgel en Voorzangers)
1

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Heenzending en Zegen met een gezongen Amen.
(Door het orgel en Voorzangers)
0-0-0-0-0-0-0-0-0
11

MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 13 juni 2021, om 09:30 uur gaat Ds. J.B.
Diermanse uit Bathmen voor.
————————————————————
U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de
eredienst op zondag 13 juni aanstaande. U dient zich hiervoor
op te geven bij de scriba!
WILT U ALSTUBLIEFT AANMELDEN VIA DE MAIL OP
SCRIBA@PKWAPENVELD.NL OF DE
SCRIBA BELLEN OP 038-8449342
U ontvangt altijd een bevestiging (telefonisch of per mail) of u
kunt komen! Heeft u op de vrijdagavond voorafgaande aan de
betreffende zondag geen bevestiging of annulering ontvangen,
neemt u dan s.v.p. contact op met de scriba!
——————————————————
Vanmiddag om 14:00 uur is er een extra dienst. In deze dienst
gaat Ds. Boersma – Prins voor en zal Luuk Freddy Tijssen, zoon
van Patrick & Evelien Tijssen en broertje van Lars worden
gedoopt.
Voor het bijwonen van deze doopdienst kunt u zich vandaag nog
opgeven tot 12:00 uur via SCRIBA@PKWAPENVELD.NL.
U ontvangt dan uiterlijk om 12:30 uur een bevestiging of
annulering van de scriba.
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