Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Zevende zondag van de herfst
31 okt. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend
komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Jesaja 35: 10a.

Voorganger:
Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld
Organist: Dhr. J. Smit
Collectes:
Nederlands Bijbelgenootschap
Kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 119: 12
12

Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.

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)
Gebed om ontferming
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Wij zingen Lied 321: 1, 2 en 7
1

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

7

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Als gemeente rondom de doopvont luisteren we naar de
leefregel
Dennis en Lisanne zingen: “Wonder van het leven”
Marith Hannah van Ommen en Benjamin Wolter Harm Noordman komen binnen
Inleiding op de doop

Wij zingen Lied 354: 1 en 3
1

Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
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3

Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Doopgebed

Geloofsvragen aan Robert en Jantine van Ommen
Doop van Marith Hannah
Geloofsvragen aan Frederik en Anne Marie Noordman
Doop van Benjamin Wolter Harm
Vraag aan de gemeente
Staande zingen we lied 221: 1 en 2
1

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

(Wij gaan zitten)
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Uitreiking doopgeschenken
De doopkaarsen worden aangestoken door Amber en door
Hadassa & Esther Elissa
Wij zingen Lied 194 ELB (melodie) met andere tekst:
Er is een stad voor vriend en vreemde,
diep in het bloemendal.
Er is een volk dat roept om vrede,
dat volk roept overal.
Refrein:
Jeroesjalajiem, stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
‘k Zal jou mijn leven nooit vergeten:
Jij bent van mij.

Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.
Refrein:
Jeroesjalajiem, stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud.
In mijn hart heb ik geweten:
eens kom je vrij.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Uitreiking nieuwe bijbel door Harriet Vroling-Koele namens het
Nederlands Bijbelgenootschap
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Wij zingen Lied 280: 1 en 6
1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

6

Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Schriftlezing Nehemia 7:72-8:12
uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21)
72 De priesters, de Levieten, de poortwachters, de tempelzangers, een deel van het volk, de tempelknechten en alle andere
Israëlieten vestigden zich in hun steden.’
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich
in hun steden hadden gevestigd,
1 verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de
wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. 2
Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was
het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende
maand. 3 Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen
en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het
boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag.
Allen luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek.
4 Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja,
en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 5 Ezra stond hoger dan het
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volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende, en op dat
moment ging heel het volk staan. 6 Ezra prees de HEER, de
grote God, en heel het volk antwoordde: ‘Amen, amen,’ en ze
hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de
HEER. 7 Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja,
Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was
gaan staan. 8 De Levieten lazen het boek met de wet van God
duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in
het gelezene. 9 Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de
priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven,
zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw
God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in
tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. 10
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten
en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag
is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde
die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11 De Levieten maanden het
volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees
dus niet bedroefd.’ 12 Toen ging iedereen eten en drinken. Ze
deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest
van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.

Wij zingen Lied 314: 1
1

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Overdenking "Op zoek naar betekenis"
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Wij zingen Lied 885: 1, 2
1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Verbintenis van Roger Dragstra aan onze gemeente
als kerkelijk werker
Inleiding – geloofsvragen-gebed en zegen
Roger stelt zich aan ons voor

Wij zingen Lied 388: 1 en 3
1

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
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Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
3

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
Wij gaan staan en gedenken zuster
Engeltje Spanhaak- de Weerd
*2 mei 1942 ⴕ 27 oktober 2021

Wij zingen ook staande lied 381:1 (ELB)
1.

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

(Wij gaan zitten)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Dennis en Lisanne zingen: “Ik wens jou”
(aandacht voor de collecte, kinderen worden opgehaald uit de
kinderoppas en kindernevendienst)
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Wij zingen staande ons Slotlied 262 ELB "Uw woord is een
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad"
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pas.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pas.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pas.
Heenzending en Zegen met een gezongen Amen
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
Dankdag, woensdag 3 november 2021, om 19:30 uur gaat
Ds. Boersma – Prins voor.
----------------------------------------Volgende week zondag, 7 november, om 09:30 uur is er
een jeugddienst en gaat Roger Dragstra voor.
-----------------------------------------------------------Volgende week zondag, 7 november, om 19:00 uur gaat
Ds. B. Heslinga uit Vaassen voor.
-------------------------------------------------------------------

Vandaag worden
Marith van Ommen en Benjamin Noordman gedoopt.
Tevens zal in deze dienst Roger Dragstra worden verbonden
aan onze gemeente.
------------------------------------------------
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Actie schoenendoos 2021
Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenendoos
van Gain (voorheen Actie4kids). Doet u/jij dit jaar ook weer mee?
om zoveel mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel
kinderen blij kunnen maken. Vandaag worden er folders uitgedeeld in de kerk, bent u niet in de gelegenheid een folder op te
halen in de kerk en wilt u een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten neem even contact op met Hetty via
mail of telefoon en als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u
een folder krijgt.
Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen. De gevulde
dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de kerk worden
gezet op 7 en 14 november. De dozen worden 17 november
weggebracht, graag ontvang ik ze voor 16 november.
Plak de dozen niet dicht.( zie ook instructie folder)
Meer info kunt u vinden op de website: schoenendoosactie.nl

Namens het jeugdwerk.
Hetty de Weerdt
j.de.weerdt@planet.nl
038-4479356
0630170592
Hullenweg 8-1
Wapenveld
------------------------------------------------------------------------

12

