------------------------------------------------Mededelingen:

Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Eerste zondag van de herfst
22 september 2019
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.
Psalm 122: 1,2
.

Voorganger: Dhr. B. Greveling
uit Wezep
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten
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ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
-------------------------------------

Collecte
Wij zingen staande ons slotlied: Lied 723: 1 en 2
1.

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Stilte
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de Ouderling van dienst
Wij zingen staande Psalm: 121 : 1 en 4
1.

4.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed.
Bemoediging en Groet.

Zegen en gezongen Amen.
Orgelspel.
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maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie
in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de
mammon er niet meer is.
Verkondiging. Thema: Sjoemelen !
Wij zingen: Lied 1010 : 1,2 en 3
1.

2.

3.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Dienst der gebeden
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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)
Gebed om ontferming
Wij zingen het Glorialied: Lied 302 : 1 en 4
1.

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

4.

O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Gebed bij de opening van het Woord.
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Gesprekje met de kinderen en daarna zingen wij
het Kinderlied. Lied 218 : 1,2 en 3
1.

2.

3.

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Schriftlezing uit het Oude Testament: Exodus 22: 24 – 26
24 Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt,
gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente
van hem. 25 Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet
je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, 26 want hij
heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet
hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij
mij om hulp smeekt, zal ik naar hem luisteren, want ik ben een
genadige God.
Wij zingen: Lied 712 : 1, 2, 3 en 4

1.

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
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2.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

3.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

4.

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Evangelielezing naar Lucas 16: 1 – 9
1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke
man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de
rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep
de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou?
Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer
rentmeester blijven.” 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat
moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op
het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik
weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen,
wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen
thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van
zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer
schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de
schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7 Daarna
vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u
schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De
rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”
8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer
met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie:
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