Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
16e na Trinitatis, eerste van de herfst
Eerste zondag van de herfst
19 sept. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het
huis van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je
poorten, Jeruzalem.
Psalm122: 1-2

Voorganger: Ds. G. van den Dool uit Vledder
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

Collectes:
Diaconie
kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
KOMEN BIJ GOD EN BIJ ELKAAR (VOORBEREIDING)
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 100: 1, 2, 3
1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Moment van stilte
Voorg.:
ALLEN:
Voorg.:
ALLEN:
Voorg.:
ALLEN:

Onze hulp is in de NAAM van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Die niet loslaat wat zijn hand begon.
Groet
AMEN

2

Wij zingen nog staande Psalm 100: 4
4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

(Wij gaan zitten)

Gebed van toenadering
Woorden die de weg wijzen: HOOR ISRAEL…….
Wij zingen "Hij wekt mij elke morgen"
(Zingend Geloven II, lied 130): 1,2,3

3

2

Dit is een scheppingsmorgen:
God sprak zijn woord met macht,
mijn zonden en mijn zorgen
verwees Hij naar de nacht.
In Gods woord is mijn leven,
ik leef uit het gehoor, Die 't duister heeft verdreven,
wekte mij zelf het oor.

3

Ik laat mij elke morgen
verlichten door zijn woord.
Hij houdt zich niet verborgen
voor wie naar Christus hoort:
een leerling aan zijn voeten,
die woorden leert van licht,
om daarmee te begroeten
wie leven zonder zicht.
WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT
(DE SCHRIFTEN GAAN OPEN)

Gebed om Woord en Geest

Moment met de kinderen die naar de nevendienst gaan.
We zingen met de kinderen: "Wij gaan voor even uit elkaar:
Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
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Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.
De kinderen gaan naar hun eigen dienst en nemen het licht
mee.
Schriftlezing uit Deuteronomium 13: 2 - 6
Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een
teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt,
en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende
goden te volgen en te dienen – luister dan niet naar wat hij zegt.
Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen,
om te ontdekken of u Hem wel met hart en ziel liefhebt.
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag.
Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en
blijf hem toegedaan. En die profeet of droomuitlegger moet ter
dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de
HEER, uw God, Die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de
slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te
brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen.
Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.

5

Wij zingen Psalm 139: 1,14
1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Wij lezen Marcus 9: 30 - 37

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea,
maar Hij - Jezus - wilde niet dat iemand dat te weten kwam,
want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.
Hij zei tegen hen:
‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen.
Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal Hij uit de dood
opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem
geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in
huis waren, vroeg Hij hun:
‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’
Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over
de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en
riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste
wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer;
hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam
één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’
6

Wij zingen een Acclamatie: U KOMT DE LOF TOE (lied 339a)
1

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 991: 1, 2, 6, 7, 8
1

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2

God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6

Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

7

ONS ANTWOORD: DANKEN, BIDDEN, GEVEN
Dankzegging en voorbeden, stil gebed
als ONZE VADER zingen we: Lied 1006
1

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
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Inzameling van de gaven

Wij zingen staande ons slotlied: Lied 425
1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

De wereld weer in: wegzending en zegen, beantwoord met een
gezongen AMEN
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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Hierbij de mededelingen voor zondag 19 september.
Op 29 September 2021 wordt er een ontmoetingsavond georganiseerd voor bezoekers en geïnteresseerden voor het bezoekwerk in onze kerk.
Graag opgeven vóór 26 september 2021 via pastoraat@pkwapenveld.nl
Van harte welkom!
—————————————
Volgende week zondag, 26 september 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. I. Boersma - Prins voor.
—————————————————
In de dienst van volgende week zondag 26 september neemt
Wolter Stijf afscheid als diaken en zullen
Lotte Klein Tijssink en Yara van de Vreede
worden gedoopt.
———————————————
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