Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de
Morgendienst

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
——————
Welkom en mededelingen

In de Petruskerk
op
Tiende zondag van de zomer

Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 , de Psalm
van de zondag:
1.

Hoe lieflijk is uw woning, Heer,
de plaats waar ik U altijd eer,
U heerst over de hemelmachten
Ja, ik verlang met hart en ziel
dat ik daar voor uw altaar kniel,
ik blijf naar uw nabijheid smachten.
Mijn ziel en lichaam roepen tot
de Levende, mijn Here God.

2.

De mus zelfs vindt bij U een huis
en ook de zwaluw voelt zich thuis,
zij nestelt bij U vol vertrouwen.
Bij uw altaren, machtig Heer,
legt zij gerust haar jongen neer,
bij U mijn koning, mijn Getrouwe.
Gelukkig is wie bij U woont
en U met lofzang eerbied toont.

22 augustus 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: GROEN

Kom uw verbond met ons na; vergeet uw vernederd
volk niet voorgoed. Sta op, God, verdedig uw zaak.
Psalm 74: 20a, 19b, 22a.

Voorganger: Ds. J. Wiegers uit Olst
Organist: Dhr. Th. Van de Wal

Stil gebed en openingsgebed
Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

ONZE HULP EN GROET
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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)
KYRIEGEBED
Wij zingen het LOFLIED: Psalm 84: 3 en 5:
3.

5.

Gelukkig wie zijn toevlucht heeft
bij U en naar uw wetten leeft,
wie zich wil houden aan uw wegen.
Trekken zij door een kurkdroog dal,
dan komt daar milde regenval,
het daalt op hen als rijke zegen.
Steeds krachtiger gaan zij dan voort,
tot aan de Godsstad, Sions poort.
Want God, de Heer, is zon en schild.
Hij schenkt genade, rijk en mild,
Hij geeft het mensenkind zijn zegen.
Zijn weldaden onthoudt Hij niet
aan wie vertrouwend op Hem ziet,
wie zich verheugd houdt aan uw wegen.
Heer, die uw grote macht ontvouwt,
gelukkig wie op U vertrouwt.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment en kinderlied
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Schriftlezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 4: 42-44
42
Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij
bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken
van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa
droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. 43 Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het
de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit
zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’ 44
Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan
en hielden nog over, zoals de HEER had gezegd.
Wij zingen Psalm 78: 1 en 2, de antwoordspsalm:
1.

Luister naar wat Ik nu ga onderwijzen,
je zult Me om die wijze woorden prijzen.
Ik wil er door mijn onderricht voor zorgen
dat je zult leren wat er was verborgen.
Wij hebben het gehoord, het is gemeld
en onze ouders hebben het verteld.

2.

Wij willen onze kinderen uitleggen
en aan ons nageslacht ook telkens zeggen
dat God steeds weer door zijn roemrijke daden
ons met zijn weldaden heeft overladen,
door krachten die Hem ter beschikking staan
veel wonderen voor zijn volk heeft gedaan.

Schriftlezing uit de brieven: Efeze 6: 1-9
1
Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de
Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is:
3
‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan
hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
4
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Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als
slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe
uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden
voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 9
Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in
de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.
Wij zingen Lied 802: 1, 4 en 5, bij de woorden van Paulus:
1.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
4.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
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5.

Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Schriftlezing uit het Evangelie: Marcus 8: 1-21
1
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze
niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei
tegen hen: 2 ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn
nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. 3 Als ik
hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 4 Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze
verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5 Hij vroeg
hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.
6
Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de
broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te
delen, en dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine vissen
bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook
de vissen moesten uitdelen. 8 De mensen aten tot ze verzadigd
waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot:
zeven manden vol. 9 Er waren ongeveer vierduizend mensen.
Toen stuurde hij hen weg.
10
Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer
naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de farizeeën
op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem
op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de
hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen
als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan
6

waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.
14
De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen;
ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en
voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei
hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht?
Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien
niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet
meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’
antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie
toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij:
‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

VERKONDIGING
Wij zingen Lied 809 (in canon), met een blik op de toekomst
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je niet?
Dankzegging en voorbeden
Aandacht voor de Collecte

Wij zingen Lied 806, bij de woorden van Jezus:
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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Wij zingen Lied 823: 1 , 3 en 5, over onze taak in de schepping
1.

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.

3.

Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkere schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.
8

5.

O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

ZEGEN met gezongen "Amen"

---------------------------------Mededelingen:
------------Volgende week zondag, 29 augustus 2021, om 09:30 uur
gaat Ds. I. Boersma- Prins voor.
------------------pastoraat@pkwapenveld.nl
Voor:
. Vragen over pastoraat Pastorale hulp
. Doorgeven van informatie over jezelf of andere gemeenteleden.

0-0-0-0-0
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’.
--------------------Op 12 september vindt de Startzondag weer plaats!
Wie wil er een taart maken voor bij het koffiedrinken?
Graag doorgeven via:
•
lijst in de hal
•
of bij wietseagnesvenema@gmail.com
•
of bellen/ appen naar 06-47333946
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