Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de dienst
In de Petruskerk
Op de
Eerste zondag van de zomer

Welkom en mededelingen
Wij zingen staande ons intochtslied: Ps. 28: 1 , de Psalm van de
zondag

1.

27 juni 2021
09:30 uur

Mijn rots, mijn Heer, wil naar mij horen,
als U nog zwijgt ben ik verloren.
Hoor mijn gebed als ik tot U kom,
mij biddend richt tot uw heiligdom.
Straf mij niet als hen die U haat:
zij vleien maar zinnen op kwaad.

Liturgische kleur: Groen
Stil gebed en openingsgebed
De HEER is de kracht van zijn volk,
een burcht van redding voor zijn gezalfde.
Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn herder en
draag het voor eeuwig.
Psalm 28: 8,9.

Voorganger: Dr. J. Wiegers uit Olst
Organist: Dhr. A. Dijkslag

ONZE HULP EN GROET
ZINGEN: klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid to eeuwigheid. Amen.
(wij gaan zitten)
KYRIEGEBED
LOFLIED: Psalm 28: 4
4

Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

God is de kracht van zijn getrouwen,
de burcht waarop zij mogen bouwen,
die zijn gezalfde zal bewaren.
Heer, red uw volk uit de gevaren,
wees de herder die uw volk leidt,
zegen en draag het door de tijd.
2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

4

Kindermoment
Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 3:25- 4:6
25
Sions mannen zullen vallen door het zwaard,
haar soldaten sneuvelen in de strijd. 26 Rouw en droefenis heersen in haar poorten. Berooid hurkt Sion neer op de grond.
1
Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:
‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding
voorzien. Laat ons slechts uw naam dragen, neem de schande
van ons weg.’ De HEER vernieuwt Jeruzalem
2
Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als
een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke
Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. 3 Ieder die nog in
Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. 4 Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen
heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, 5 dan zal
hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt,
een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook
en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, 6 als
een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting
tegen storm en regen.

Zingen: Psalm 119 I: 3 en 4, de antwoordspsalm, die spreekt
van de vreugde over die voorschriften en geboden
3

Centraal staat in het leven tot uw eer
het zich van jongsaf houden aan uw woorden.
Met hartstocht zocht ik U, ik dwaal niet meer.
Mijn hart bewaart beloften die ik hoorde,
ik zondig niet. Ik prijs uw naam, o Heer,
leer mij uw wet deskundig te verwoorden.
3

Dagelijks spreek ik vol vertrouwen uit
wat U ons allemaal hebt voorgeschreven.
Het leven naar uw wetten prijs ik luid,
om overvloed en rijkdom die zij geven.
Ik zet mijn pad langs uw geboden uit,
ik loof uw wet, naar uw woord wil ik leven.

Schriftlezing uit de brieven: 2 Korinthe 8: 9-15
9
Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft
gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat
u door zijn armoede rijk zou worden. 10 In uw eigen belang raad
ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. 11
Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen
bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht
dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is
niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met
uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij
later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet
te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’
Zingen: Lied 938, als inleiding op de evangelielezing
1.

Christus die u wilt tooien
in het gewaad der schrift,
ik berg mij in haar plooien.
Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen,
mijn schaamte en mijn spijt,
mag ik mij daar verschansen.
Uw woord alleen bevrijdt.
4
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2.

Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.

Schriftlezing uit het Evangelie: Marcus 5: 22-43
22
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam
naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer.
23
Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom
haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze
in leven blijft.’ 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook
een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel
ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen,
aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze
ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich
tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan,
28
want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal
ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en
merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was.
30
Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er
kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31
Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om
u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32 Maar
hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De
vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist
wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor
hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

5

Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen
de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven,
waarom valt u de meester nog lastig?’ 36 Maar Jezus hoorde dat
en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar
blijf geloven.’ 37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan,
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38
Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen
daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken
jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het
slaapt.’ 40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar
buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41 Hij
pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’
In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen
stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was
twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte
hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei
dat ze haar te eten moesten geven.
ZINGEN: Lied 176: 1 en 2, over wat de vrouw uit de evangelielezing niet mocht doen
1.

Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

2.

Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken.
6

VERKONDIGING
ZINGEN: Lied 984: 4, als lof aan Christus
4.

Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

MEDEDELINGEN:
Volgende week, zondag 4 juli 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. I. Boersma- Prins voor

Dankzegging en voorbeden

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

Aandacht voor de collecte

U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de
eredienst op zondag 4 juli 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

Wij zingen staande Lied 984: 5 en 6, als inleiding op de zegen
5.

6.

Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

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!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

Zegen (de gemeente zingt het “Amen”)
0-0-0-0-0
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