Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Tweede zondag na Trinitatis
13 juni 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

maar de HEER was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit
de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij
liefhad,
psalm 18: 19b,20

Voorganger: Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen
Organist: Dhr. J. Smit

Collectes:
Diaconie
kerk
Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST
Tweede zondag na Trinitatis
Orgel speelt voor de 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 Intochtslied: Lied 216: 1, 2, 3
(Orgel en Voorzangers)
1

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil worden, Bemoediging en groet

2

Wij zingen het Klein Gloria: (Orgel en Voorzangers)
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)
Gebed
Wij zingen een Glorialied: Lied 8a: 1 (Orgel en Voorzangers)
1

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

Gebed om opening: Lied 331 (Via de Beamer)
1

Roep onze namen dat wij U horen,
dat wij weer ademen, dat wij U leven

Moment voor de kinderen met het kinderlied
Schriftlezing uit Schriftlezing: Habakuk 2 vers 1 - 4
1 Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, wat hij mij
antwoordt op mijn verwijt. 2 Dit was het antwoord van de HEER.
Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te
lezen is. 3 Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt
ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar,
het komt zeker, het zal niet uitblijven. 4 Wie niet oprecht is kwijnt
weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
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Wij zingen Lied 809: (Via de Beamer)
1

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –
het is al begonnen, merk je niet?

Evangelielezing: uit Johannes 3 vers 22 - 35

22 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef
hij enige tijd en hij doopte er. 23 Johannes doopte toen ook, in
Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de
mensen naartoe om zich te laten dopen. 24 Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26 Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem:
‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was,
over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en
iedereen gaat naar hem toe!’ 27 Johannes antwoordde: ‘Een
mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven
wordt. 28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik
ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 29 De
bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te
luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat
vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet groter worden en ik
kleiner.
31 Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde
voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de
hemel komt en boven allen staat, 32 getuigt van wat hij gezien
en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand
aanvaard. 33 Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34 Hij die door God gezonden is,
spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan
hem overgedragen.
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Wij zingen Lied 286: 1 (Orgel en Voorzangers)
1

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Overweging
Luisteren naar: Alain Clark, ‘Father and Friend’ (Via de beamer)
Gebeden, stil worden en het samen bidden ‘Onze Vader’
Mededelingen en Collecte dia`s
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Wij zingen staande ons Slotlied: Lied 691: 1, 3
(Orgel en Voorzangers)
1

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

3

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Heenzending en Zegen (Orgelspel: amen 3x)
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
Volgende week, zondag 20 juni 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. Hofland uit Wezep voor.
————————————————————U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de
eredienst op zondag 20 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!
——————————————————

7

Zondagavond 13 juni om 20.00 uur zal er een film worden
uitgezonden via ons kanaal op Kerkdienst gemist over de
restauratie van ons orgel.
Er zal tekst en uitleg gegeven worden door de orgelbouwer
Rini Wimmenhove over het orgel zelf en het geen er aan
gerestaureerd is.
Het orgel zal bespeeld worden door Johan Smit in samenspel
met Anke van de Hoek op hoorn en met zang van
Zwier de Weerd.
Ook zal Ds. Boersma iets vertellen over de rol van het orgel in
de kerkdiensten.
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