Protestantse Gemeente te Wapenveld

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

11 juli 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen
"Zoals uw naam, o God,
zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde,
uw rechterhand is vol van gerechtigheid."
Psalm 48:11.

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

Collectes:
Diaconie
Kerk
Jeugd– en jongerenwerk

Welkom en mededelingen
We zingen staande Psalm 48: 3 , de Psalm van de
zondag
In uw hoogheilige gebouw
gedenken wij, o God, uw trouw.
Uw naam, o God, heeft grote waarde,
reikt tot de einden van de aarde
en uw roem houdt eeuwig stand
door uw sterke rechterhand
waaruit wij ons recht ontvingen.
Sion mag van vreugde zingen,
uw naam wordt met eer beladen
want rechtvaardig zijn uw daden.
Stil gebed en openingsgebed

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 tot eeuwigheid.
Amen
(wij gaan zitten)
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KYRIEGEBED
LOFLIED Psalm 48: 1
Groot is de Heer en alle lof
moet voor Hem klinken in zijn hof.
Hij, onze God, Hij is zo machtig,
zijn hoge woning is zo prachtig,
een genot voor heel het land.
Sion, aan jouw noorderkant,
heeft de Heer zijn sterke woning,
zetel van de grote koning.
In de vesting heerst vertrouwen:
op de Here kun je bouwen.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 52: 1-6
1
Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of
onrein.
2
Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de
troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe
Sion.
3
Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, zonder
geld koop ik jullie weer vrij.
4
Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte om
daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder
meer uitgebuit.
3

Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is mijn
volk weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
6
Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen
dat ik het ben die zegt: ‘Hier ben ik.’

Zingen: Psalm 85: 1, de antwoordpsalm
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
Schriftlezing uit de brieven: Efeze 1: 1-14
1
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de
heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus
Christus, de Heer.
3
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke
zegeningen heeft gezegend.
4
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest
werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te
zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd
om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de
grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde
Zoon. 7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus
4

de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen,
onder Christus.
11
In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand
brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin
onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
13
In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord,
het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof,
gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is
14
als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft
verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Zingen: Lied 652, over al het goede dat wij ontvingen
1.

2.

3.

4.

Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!
Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!
Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
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Schriftlezing uit het Evangelie: Marcus 6: 6b-13
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de
mensen. 7 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee
uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun
op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas
en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10 En ook zei hij:
‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11 Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen
niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof
van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te
maken wilt hebben.’ 12 Ze gingen op weg en riepen de mensen
op om tot inkeer te komen, 13 en ze dreven veel demonen uit en
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Wij zingen: Lied 806, bij de evangelielezing

1.

Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten
wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land.

2.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3.

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
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VERKONDIGING

Wij zingen staande Lied 864: 5, als danklied

ZINGEN: Lied 750: 1 en 2, bij de woorden
van de profeet Jesaja

5.

1.

2.

Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,
ach, was ik daar jouw gast!
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou,
niets houdt het hier nog vast.
Voorbij de hoogste bergen,
voorbij het verste veld,
is het uit deze wereld
mij al vooruitgesneld.
Wordt mijn gebed ten slotte toch verhoord
dat nu het uur zal slaan,
waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort,
en recht voor God zal staan
als een van zijn beminden,
als uitverkoren pand.
Dan zal ik in jou vinden
mijn ware vaderland.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Zegen (de gemeente zingt het “Amen”)

0-0-0-0-0

Dankzegging en voorbeden
Aandacht voor de Collecte
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MEDEDELINGEN
----------------Volgende week zondag, 18 juli 2021, om 09:30 uur
gaat Ds. Boersma – Prins voor.
-----------------U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen
van de eredienst op zondag 18 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
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!
-----------------------De doelcollecte volgende week zondag is voor “Actie
vakantietas”
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie
zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om
eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan
lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie
Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in
Actie kinderen in armoede helpt.
www.kerkinactie.nl/vakantietas
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen
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