Protestantse GemeenteLITURGIE
te Wapenveld
GROOTLETTER

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

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande het Intochtslied: Lied 276: 1,2
1.

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

2.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Zesde zondag van de zomer

25 juli 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

"Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal
hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt."
Psalm 55: 23

Votum en groet

Voorganger: Ds. P.J. Hofland uit Wezep

Wij zingen het Klein Gloria:

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
Collectes:

Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

(wij gaan zitten)
Kyriegebed
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Wij zingen Lied 823: 1,4
1.

4.

5.

Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Bemoediging: Psalm 23 uit de bundel “Psalmen Dichterbij”
Wij zingen: Lied 23C: 1,2,3,5
1.

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

2.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Kindermoment
Gebed bij de opening van de schrift
Schriftlezing: Jeremia 3: 1-5
1
De HEER sprak: ‘Als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij
hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar
dan terugnemen? Wordt er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met talloze minnaars overspel gepleegd, en je
wilt toch weer bij me terugkomen? – spreekt de HEER.
2
Kijk naar de kale heuvels, waar ben je níet beslapen? Je
wachtte je minnaars op langs de weg, zoals een rover wacht in
de woestijn. Je hebt dit land besmeurd met je overspel, je schandelijk gedrag.
3
Daarom bleven de regens uit, is de lenteregen niet gekomen.
Toch hield je de brutale blik van een hoer, je toonde geen enkele
schaamte.
4
Maar nú roep je mij aan. Je zegt “vader” tegen mij, en zegt: “U
bent de geliefde van mijn jeugd, 5 uw woede gaat voorbij, niet
eeuwig duurt uw toorn.”
Zo spreek je, maar onverdroten ga je voort, je blijft je schanddaden begaan.’
Wij zingen Lied 36: 2
2.

3.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
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Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
4

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug’len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.
Schriftlezing: Marcus 6: 30-44
30
De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem
over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want
het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze
zelfs niet de kans kregen om te eten.
32
Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar
alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en
velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich
over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een
grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op
schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen
er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem
toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36
Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in
de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie
hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38
Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras
te gaan zitten. 40 Ze gingen zitten in groepen van honderd en
groepen van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de
broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te
delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren.
42
Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven
stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden
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gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44 Vijfduizend
mensen hadden van de broden gegeten.
Wij zingen Lied 383
1.

Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

2.

Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

3.

Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

4.

Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

5.

Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!
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Preek

Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Wij zingen Lied 995
1.

2.

O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Gebeden

2.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Aandacht voor de collecte
Zegen, met een gezongen "Amen"
0-0-0-0-0
Wij zingen staande het Slotlied: Lied 885
1.

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart;
dat bewijst Gij ook nu.
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----------------------------------MEDEDELINGEN
------------Volgende week zondag, 1 augustus 2021, om 09:30 uur gaat Ds.
T. Noort uit IJsselmuiden voor.
------------U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de eredienst op zondag 1 augustus 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!
-----------Ds. Boersma is van 19 juli tot en met 16 augustus met vakantie.
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het team Pastoraat. Voor andere zaken kunt u uiteraard ook contact opnemen
met één van de kerkenraadsleden.
pastoraat@pkwapenveld.nl
Voor: Vragen over pastoraat
Pastorale hulp
Doorgeven van informatie over jezelf
of andere gemeenteleden
U mag ook bellen met één van de leden van het coördinatie pastoraat team:
Nelleke Dubois, Roelie Draaijer, Wanda van Werven en Wietse
Venema.
Telefoonnummers kunt u vinden op de website onder het kopje
‘adressen’.
--------------------------------------------------
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