Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
3 jan. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal
hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst..
Jesaja 9: 5

Voorganger: Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Diaconie
kerk
kosten erediensten

ORDE VAN DIENST
Orgelspel
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij luisteren staande naar ons intochtslied Psalm 89: 1, 5, 7
"Ik zal zolang ik leef, bezingen in mijn lied" (Door het orgel)
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Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
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Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
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Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
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Stil gebed, onze hulp en groet
Wij luisteren naar het "Klein Gloria" (Door het orgel)
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)
Verootmoedigingsgebed
Leefregel
Gebed bij de opening van het Woord
Het kindermoment

Wij kijken en luisteren naar het kinderlied:
"Welkom iedereen" (Via de Beamer)
Welkom, welkom welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent
Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
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Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...
Welkom, welkom! ........
Schriftlezingen door de lector
Lucas 2 vers 25 t/m 40
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was
een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God
Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op
hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij
niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben
gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en
toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem
te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn
armen en loofde hij God met de woorden: 29 ‘Nu laat u, Heer,
uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want
met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat geopenbaard
wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem
werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn
moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen
komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist
wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden.
Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare
leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was
nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar
ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat
moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak
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over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer
hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
Wij kijken en luisteren naar het Lied:
"Gij zijt het licht" (Via de Beamer)
Gij zijt het licht,
temidden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind,
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal,
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst,
Die voor ons overwint.
Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn,
nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon,
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer,
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer,
Die alles heeft volbracht.
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Wij lezen het tweede schrift gedeelte: 2 Timotheüs 4 vers 1 t/m 8
1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus
Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht,
straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer
verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun
verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 4 Ze
zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden,
je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende
taak vervullen.
6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de
wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de
krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij,
maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Wij kijken en luisteren naar het Lied:
"Er komen stromen van zegen" (Via de Beamer)
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
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Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
zend ons die stromen nu neer.
Geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder,
zend ons die stromen, O Heer.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder,
zend ons die stromen, O Heer.

Verkondiging
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Wij luisteren naar Gezang 68 – Liedboek 1973
“Zo laat Gij, Heer, Uw knecht" (Door het orgel)
1

Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft op zijn bede.
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Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's hemels troon,
straalt volk bij volk in de ogen,
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Isrel zal verhogen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte en mededelingen terwijl de organist speelt
Wij kijken en luisteren naar het Lied:
"Gebed om zegen"
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
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Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Heenzending en zegen. (De organist speelt het Amen.)
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Zondag 10 januari 2021 om 09.30 uur gaat
ds. T. Noort uit IJsselmuiden voor.
————————————
————————Na de afkondiging van de lockdown op
maandag 14 december heeft de kerkenraad besloten,
om de kerkdiensten tot nader order te vieren
zonder fysiek aanwezige gemeenteleden.
De diensten zullen op het reguliere tijdstip in
aanwezigheid van een vertegenwoordiging
van de kerkenraad en de gebruikelijke medewerkers
worden gehouden en uitgezonden.
Vanaf ’s zondags 09.30 uur is de dienst dan,
zoals gebruikelijk, live te volgen op
www.kerkdienstgemist.nl
(en uiteraard ook later terug te kijken).
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