Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Derde zondag na Epifanie
24 januari 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: GROEN

" Loof de HEER, alle volken, prijs hem,
alle naties: zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja!"
Psalm 117: 1 - 2.
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Organist: Dhr. J. Smit

Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.
Thema: Blijf in mijn liefde

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Wij luisteren staande naar ons Intochtslied 103C: 1 en 2 (orgel)
1.

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2.

Loof Hem als uw vaadren deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Stil gebed, onze hulp en groet
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Wij luisteren naar het Klein gloria (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)
Drempelgebed (gezongen/ orgel, gelezen): lied 298
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord
hoor Gij ons aan.
Uw naam is dat Gij mensen helpt
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,
leer ons U kennen.
Die Bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig. Amen
Inleiding op de dienst
Wij luisteren naar Nederland Zingt: Bless the lord
Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heilge naam!
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft!
Bless the Lord my soul and bless Gods holy name!
Bless the Lord my soul, who leads me into life!
Gebed
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Wij luisteren en kijken naar “Waar twee of drie”
Waar twee of drie mijn woorden horen
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen
vertrouw op mij: Ik zal er zijn.
Kindermoment
Wij luisteren naar het Kinderlied: “De Here zegent jou”zing thuis maar mee!
De Here zegent jou,
en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn, en heel dichtbij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven.
Schriftlezing Johannes 15: 9-17
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie
om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen
zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie
heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je
doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een
slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar
ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
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Wij luisteren en kijken naar Lied 391 (HemelHoog)
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
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Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft
Overdenking
Wij luisteren naar Lied 377: 1- 5 (orgel)
1.

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij
o Lam van God, ik kom.

2.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheido Lam van God, ik kom.

3.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindto Lam van God, ik kom.

4.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mijo Lam van God, ik kom.
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5.

Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijno Lam van God, ik kom.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Aandacht voor de collecte

Wij luisteren staande naar het Slotlied 969 (orgel)
1.

In Christus is noch west noch oost
In Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2.

Tot ieder hart dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is’t gouden koort
dat allen samen bindt.

3.

Geliefden, sluit u dan aaneeen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kindren om de Vader heen
en Christus toegewijd.
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4.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen
0-0-0-0-0-0
MEDEDELINGEN

———————
Zondag 31 januari 2021 om 09.30 uur gaat
Ds. I. Boersma 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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