Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
Twaalfde zondag van de zomer
5 sept. 2021
09:30 uur

Liturgische kleur: Groen

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U.
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw
is groot voor ieder die u aanroept.
Psalm 86: 3, 5

Voorganger: Dr. J. Wiegers uit Olst
Organist: Dhr. A. Dijkslag
Collectes:
Diaconie
kerk
Jeugd en Jongerenwerk

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom en mededelingen
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 86: 1 en 2
"De Psalm van de zondag"
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Heer, mijn God, hoor naar mijn smeken
nu ik op uw antwoord reken.
Geen god is aan U gelijk,
daarvan geeft U telkens blijk.
Volken komen voor U buigen
en voor U, hun Maker, juichen.
U hebt wonderen gedaan,
geen kan in uw schaduw staan.

Stil gebed + openingsgebed, 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.
(Wij gaan zitten)
Wij bidden het Kyriegebed:
Leefregel:: We zingen Lied 311,
met de verdeling in stemmen zoals in het Liedboek aangegeven
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Vrouwen: Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd.
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Mannen: Weg met de stomme beelden,
die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen
wie Hij voor ons wil zijn.
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Allen:

En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.
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Vrouwen: En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.
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Mannen: Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren
is met ons doorgegaan.

6

Allen:
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Vrouwen: Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.
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Mannen: Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed.
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Allen:

Geef ruimte aan je naaste,
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.

En breek niet met je woorden
een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen
het woord van ons geluk.
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Allen:

Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.

Wij zingen een Loflied: Psalm 86: 3
3

Wijs mij, Here, al uw wegen,
laat mij leven in uw zegen,
maak mijn hart vol van ontzag,
blij dat ik U roepen mag.
Heer, ik zal U eer bewijzen
en uw naam voor eeuwig prijzen.
Uw genade is zo groot,
U verlost mij van de dood.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing uit het Oude Testament:
Deuteronomium 4 vers 1 - 2, 9 - 20
1. Welnu Israelieten, luister naar de voorschriften en de rechtsregels die ik jullie leer te onderhouden opdat jullie leven en het
land, dat de Heer, de God van jullie voorouders jullie zal geven,
binnengaan en in bezit nemen. 2. Je mag niets toevoegen aan
wat ik jullie opdraag en er niets van afhalen om je te houden aan
de geboden van de Here, jullie God, die ik jullie opdraag.
8. En welk groot volk heeft zulke rechtvaardige voorschriften en
rechtsregels als heel deze wet die ik nu aan jullie geef? 9. Maar
pas op en zorg er erg voor dat je de dingen die je zelf gezien
hebt niet vergeet, en ze nooit uit je gedachten wijken en je ze
doorvertelt aan je kinderen en je kleinkinderen.
10. De dag waarop je voor de Heer, je God, stond bij Horeb en
de Heer tegen mij zei: Roep de mensen bij Mij samen dan zal Ik
ze mijn boodschap laten horen die inhoudt dat ze moeten leren
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eerbied voor Mij te hebben zolang zij op de aardbodem leven en
het hun kinderen moeten leren.
11. Jullie kwamen dichterbij en gingen aan de voet van de berg
staan en de berg brandde met vuur tot in het hart van de hemel
met een pikzwarte wolk. 12. De Heer, jullie God, sprak vanuit het
vuur; jullie hoorden het geluid van woorden maar een verschijning was er voor jullie niet te zien, er was alleen maar een geluid. 13. Hij maakte jullie zijn verbond bekend waarin Hij aan jullie opdroeg je te houden aan tien opdrachten en Hij schreef ze
op twee stenen platen.
14. Aan mij gaf de Heer toen de opdracht jullie de voorschriften
en de rechtsregels te leren waar jullie je aan moeten houden in
het land jullie waar jullie komen om het in bezit te nemen. 15.
Jullie moeten je er levenslang goed aan houden, want jullie hebben geen enkele verschijning gezien toen de Heer tegen jullie
sprak bij de Horeb vanuit het vuur. 16. Jullie moeten je niet misdragen en voor jezelf een beeld van een god maken, een of ander afgodenbeeld, een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen, 17. een afbeelding van een of ander dier op de aarde, een afbeelding van een of andere vogel die in de lucht vliegt,
18. een afbeelding van een of ander op de grond kruipend dier,
een afbeelding van een of andere vis in het water beneden de
aarde. 19. Je mag je ogen niet opslaan naar de hemel en kijken
naar de zon, de maan of de sterren of een of ander hemellichaam en je laten verleiden je voor
hen te buigen en hen te vereren; die
heeft de Heer, jullie God, bestemd
voor andere volken op aarde.
20. En Heer heeft jullie gekozen en
jullie weggehaald uit de ijzeroven van
Egypte om nog steeds zijn eigen volk
te zijn.

6

Wij zingen: Psalm 54, de antwoordpsalm:

1

2

God is mijn helper die mij draagt.
Breng hen die mijn bestaan bedreigen
door uw gezag voorgoed tot zwijgen
toon uw trouw aan wie mij belaagt.
Ik kom met offers voor U staan
en wil uw naam van harte loven:
U trok mij uit de nood naar boven,
ik kijk mijn vijand dapper aan.
7

Schriftlezing uit de brieven: Jakobus 1 vers 17 - 27

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van
de Vader van de hemellichten, bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten
te maken in zijn schepping.
Geliefde broeders en zusters, onthoudt dit goed: ieder mens
moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een
mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees
daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar
wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant
en die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u
moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap
hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht
waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt hij ziet zichzelf,
maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag,. Wie
zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid
brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet,
maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel,
juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn
tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn
godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen dit
reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun
nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
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Wij zingen: Lied 655: 3 en 4,
bij de woorden van de briefschrijver
3

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Schriftlezing uit het Evangelie: Marcus 8 vers 27 - 9 vers 1
27. Toen ging Jezus met zijn leerlingen op weg naar de dorpen
in Caisareia Philippos. Tijdens de reis vroeg Hij zijn leerlingen:
Wat zeggen de mensen van Mij?
28. Zij zeiden tegen Hem: Johannes de doper, en sommigen Elia
en weer anderen: een van de profeten.
29. En Hij vroeg hen: En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? Petrus nam het woord en zei tegen Hem: Jij bent de gezalfde.
30. Toen gaf Hij hen nadrukkelijk de opdracht dat ze dat tegen
niemand over Hem mochten zeggen.
31. Hij begon hen ook te leren dat het nodig was dat de Mensenzoon veel zou lijden en verworpen zou worden door de oudsten
en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat Hij gedood
zou worden en dat Hij na drie dagen zou opstaan.
32. Hij vertelde hen dit heel open. Petrus nam Hem apart en begon Hem terecht te wijzen. 33. Maar Hij draaide zich om en keek
naar zijn leerlingen, wees Petros terecht en zei: Ga weg van Mij,
satan, want jij denkt niet aan de belangen van God, maar aan
die van de mensen.
34. Hij riep de groep mensen samen met zijn leerlingen bij zich
en zei tegen hen: Als iemand zich bij Mij wil aansluiten, moet hij
zichzelf verloochenen en zijn kruis oppakken en met Mij meegaan. 35. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar
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wie zijn leven zal verliezen vanwege Mij en de goede boodschap, die zal het redden.
36. Want wat heeft iemand er aan als hij de hele wereld in bezit
krijgt maar zijn leven in gevaar brengt? 37. Immers, welke prijs
zou iemand willen geven voor zijn leven? 38. Want wie zich voor
Mij en mijn boodschap schaamt onder dit soort trouweloze en
zondige mensen, de Mensenzoon zal zich ook voor hem schamen wanneer Hij komt met de grootsheid van zijn vader samen
met de heilige engelen.
9.1. Hij zei tegen hen: Ik zeg jullie nadrukkelijk: er zijn enkelen
onder degenen die hier staan die beslist niet de dood zullen ervaren voordat zij het koningschap van God gezien hebben dat
met macht gekomen is.

Wij zingen: Lied 345: 1 en 3, bij de woorden van Jezus
1

Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.
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God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
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van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
VERKONDIGING
Wij zingen Lied 212: 3 - 5 als geloofslied
3

Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4

Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
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Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja

Dankzegging en voorbeden

Aandacht voor de Collecte
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Wij zingen staande ons slotlied: Lied 993: 1, 2, 6, 7,
als aandachtspunt voor de komende week
1

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

6

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.
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Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Heenzending en Zegen (de gemeente zingt het “Amen”)
0-0-0-0-0-0-0-0-0

12

MEDEDELINGEN:

Kom jij op Startzondag naar de
kerk?
Wanneer: 12 september
Hoe laat: 9.30 uur
Waar:

Petruskerk

Wie:

4- 12 jaar oud

We gaan weer beginnen met de kindernevendienst in de
Petruskerk. We starten meteen om 9.30 uur in de jeugdruimte boven. Je blijft daar de hele dienst. We maken er een gezellige ochtend van.
Vanaf nu weer elke zondag kindernevendienst!
———————————————————Volgende week zondag, startzondag,
12 september 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. I. Boersma voor.
———————————————————P.B.D. (Protestantse Bezoek Dienst)
zoekt nieuwe bezoekbroeders/zusters
Het is belangrijk om aandacht te schenken aan onze ouderen, te
luisteren naar wat zij te vertellen hebben en hen betrokken te
houden bij onze gemeente.
Bij interesse contact opnemen met het Pastorale Team.
Voor meer info: zie Wegwijzer.
13

Doelcollecte September.

Na de tropische storm Grace is het dodental verder opgelopen
en gaat richting de 1.500. Bijna 7.000 mensen zijn gewond en
meer dan 83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Na orkaan Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie via ACT rampbestendige huizen. Deze huizen staan in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. Uw steun doet ertoe!
Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct
1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten kunnen
uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen
van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer.
Uw steun blijft nodig!
Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.
U kunt dat doen door:
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti.
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