Protestantse Gemeente te Wapenveld

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

Welkom en mededelingen
Wij zingen staande het intochtslied: psalm 56: 1 en 4
1.

Wees mij genadig, Heer, want een geweld
van vijanden staat rondom opgesteld
om, als ik machteloos lig neergeveld,
over mij heen te lopen.
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen,
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:
de Here is mijn held!

4.

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,
laat mij nu voor de redding van de dood
lofoffers U betalen.
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen
in ’t licht dat leven doet!

18 juli 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen
"Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.
Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.”
Psalm 54: 6, 7.

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Dhr. Th. Van de Wal

Collectes:
Kosten erediensten
Kerk
Doelcollecte: Actie Vakantietas

Stil gebed, onze hulp en groet
Wij zingen het 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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Wij luisteren naar: "Heer, Ontferm U Over Ons":
Kindermoment
Heer, ontferm U over ons,
kom en heel ons land.
Reinig met uw vuur,
raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot U, Heer,
o, Heer ontferm U over ons.
O, Heer ontferm U over ons.
Gebed
Leefregel
Lied op melodie van gezang 463 (liedboek 1973/ O Heer die onze Vader zijt)
Wij zoeken stil uw aangezicht
uw stem verwachten wij
ons hart is op uw woord gericht
waarmee uw Geest ons pad verlicht
en onze nacht verdrijft

Ons bidden is een zoekend kind
dat naar de toekomst vraagt
Uw Geest waait krachtig als de wind
waardoor uw Woord ons leven vindt
en ons naar morgen draagt.
Raak met die goede Geest ons aan
en neem ons bij de hand
Laat ons ogen opengaan
voor woorden die geschreven staan
uw voetspoor in het zand
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Lied: Dank U voor de wond’ren die gebeuren (Evangelische
Liedbundel 426)
Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
Refrein.
Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
Refrein.
Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein.
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Schriftlezing: Psalm 36
1 Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de HEER.
2 De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart –
angst voor God kent hij niet.
3 De zonde sust zijn geweten in slaap –
geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.
4 Hij spreekt woorden van onheil en bedrog
en blijft ver van wat wijs en goed is,
5 op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen,
hij betreedt een verkeerde weg
en het kwade verwerpt hij niet.
6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier.
8 Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
10 want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.
11 Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde,
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.
12 Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen,
de hand van goddelozen mij niet verjagen.
13 Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen,
neergestoten, zonder kracht om op te staan.
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Wij zingen Lied 903: 1 en 6
1.

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6.

Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Schriftlezing: Johannes 9: 1-25
1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte
blind was. 2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij
blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn
ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord
van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4
Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij
gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets
doen. 5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het
speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van
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de blinde 7 en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam
en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man
ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 8 Zijn
buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is
dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ 9 De een zei: ‘Ja, die
is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf
zei: ‘Ik ben het echt.’ 10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen
opengegaan?’ 11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat
modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te
wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik
zien.’ 12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.
13 Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de
farizeeën. 14 De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn
ogen geopend had, was namelijk een sabbat. 15 Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij:
‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen
en nu kan ik zien.’ 16 Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand
komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar
anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. 17 Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers
jouw ogen die hij genezen heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn
antwoord.
18 Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was
en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders 19 en vroegen hun: ‘Is dat
uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’
20 ‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren,
dat weten we zeker. 21 Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we
niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag
het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ 22 Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. 23 Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en
dat ze het hem zelf moesten vragen. 24 Toen riepen ze de man
die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden
ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ 25 ‘Of hij een
zondaar is weet ik niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik
was blind en nu kan ik zien.’
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Wij zingen Lied 534
1.

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Overdenking
Wij zingen Lied 909: 2
2.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
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Dankgebed en voorbeden,
stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

MEDEDELINGEN:
-----------Volgende week zondag, 25 juli 2021, om 09:30 uur gaat Ds. Hofland uit Wezep voor.
--------------

Aandacht voor de collecte

U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de
eredienst op zondag 25 juli aanstaande. U dient zich hiervoor op
te geven bij de scriba!

Wij zingen staande het Slotlied: Lied 415
1.

Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

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!
---------------De doelcollecte 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
---------------------

Zegen en gezongen Amen
0-0-0-0-0
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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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