Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de dienst
In de Petruskerk
Op de
Derde 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

20 juni 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

Wij zingen staande ons Intochtslied: Lied 29: 1 en 6 Gij die hoog
verheven zijt (Orgel en Voorzangers)
1.

Gij die hoog verheven zijt,
geef de Here heerlijkheid,
geef des Heren naam de eer,
buig u juichend voor Hem neer.
Hoor de grote stem des Heren,
alles moet zich tot Hem keren.
Machten, die het hoofd opsteken,
worden stil als God gaat spreken.

6.

Boven ’t bodemloos geweld
heeft de Heer zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
koning zal Hij zijn voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en
ellendig. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef
mij al mijn zonden.
psalm 25: 16, 18
Voorganger: Ds. P. J. Hofland uit Wezep
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte

Collectes:
Kosten erediensten
Kerk
Doelcollecte

stil gebed
votum en groet
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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)
Kyriegebed

Lied 107: 1,12,13 Gods goedheid houdt ons staande (Orgel en
Voorzangers)
1.

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Lied 209 Heer Jezus o Gij dageraad (Orgel en Voorzangers)

1.

Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

2.

Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

3.

totdat met alle eng'len saam
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Bemoediging Ps. 107: 23-32

12. Schepen omhoog gedragen
op golfslag van de dood,
zinken terneergeslagen
weer in de waterschoot.
Als zo de storm opsteekt,
hoezeer wordt allerwegen
gebeden en gesmeekt
om Gods reddende zegen!

13. Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.
Scheepsvolk, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dank nu God de Heer,
Hij leidt u naar de haven.
Gebed van de zondag
Kindermoment
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Schriftlezing: Job 30: 15-26
15
Verschrikkingen storten zich over me uit,
mijn eer wordt weggevaagd als door de wind,
als een wolk vervliegt mijn aanzien.
16
Nu stroomt het leven uit mij weg,
ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.
17
’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten,
het bloed in mijn aderen komt niet tot rust.
18
Hij rukt met geweld aan mijn kleed,
omklemt mij met de kraag van mijn mantel.
19
Hij heeft me neergesmeten in het slijk
en ik ben als stof, als as geworden.
20
Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet;
ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.
21
U bent wreed voor mij geworden,
met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.
22
U tilt me op en laat me rijden op de wind,
uw woedende storm schudt mij heen en weer.
23
Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft,
naar het huis van samenkomst voor alle levenden.
24
Maar keert men zich tegen een mens in nood,
wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?
25
Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde?
Had ik geen medelijden met de behoeftige?
26
Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

2.

Marcus 4: 35-41
35
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei
hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden
de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat,
en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak
een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat
die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op
een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden:
‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij
wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei
tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het
meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom
hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’
41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
Lied 352 Jezus meester aller dingen (Orgel en Voorzangers)
1

Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

Lied 942: 1,2 (Orgel en Voorzangers)
1.

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
5

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
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3.

Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.

2.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

4.

Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.

3.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

5.

Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.

6.

7.

Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

Jantje Post- Roetman
Jannie
*16 maart 1936

Lied 935 Je hoeft niet bang te zijn (Orgel en Voorzangers)
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
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† juni 2021

wij zingen (orgel en voorzangers): Psalm 121: 1 en 4
1.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Preek

1.

Wij gaan staan en gedenken:

(wij gaan weer zitten)
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Gebeden
Collecte

-----------------------------MEDEDELINGEN:
Wij zingen staande ons Slotlied: lied 416 Ga met God… (Orgel
en Voorzangers)
1.

2

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.

Volgende week, zondag 27 juni 2021, om 09:30 uur gaat Dr. J.
Wiegers uit Olst voor
-----------------------------------------U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de
eredienst op zondag 27 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 0388449342
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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!

4

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 (Orgelspel: amen 3x)
0-0-0-0-0
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