Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Zondag Zeventigste
Kerk– gezin– dienst
31 januari 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: GROEN

"In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde
naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij
mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren."
Psalm 18:7
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins

Organist: Mevr. J. van de Berecamp– Bunte

Collectes:
12

Diaconie
Kerk
Jeugd– en jongerenwerk

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.
—thema: Zó lief heeft God de wereld!
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Wij luisteren staande naar ons intochtslied: Psalm 93: 1
en 4 (gespeeld op het orgel)
1.

De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in
stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed, onze hulp en groet
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MEDEDELINGEN:
----Zondag 7 februari 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).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
Inleiding op de dienst
Wij luisteren en kijken naar "Hij Is Koning"
‘k Heb een beurs die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraakt
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning
Hij is het die ons bevrijdt
Hij is Koning, Hij is Koning
Koning in eeuwigheid
Jezus is Heer van hemel en aarde
Toch werd hij net zo'n mens als wij
Om ons te leiden naar Zijn Vader
Ik ben de weg, zegt Hij
Zoek niet naar schatten op aarde
Daar gaat hun waarde voorbij
'k Geef je een schat in het Koninkrijk
Volg je Mij dan word je de koning te rijk
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'k Heb een beurs, die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraakt
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning ... (enz.)

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen
Want Ik werd net zo'n mens als jij
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen
Kom want Ik maak je vrij
Ik ben het licht van de wereld
'k Schijn in de donkerste nacht
Dit is de dag dat je leven begint
Volg je Mij dan word je zo blij als een kind
'k Heb een lamp die niet uitgaat
'k Heb een weg die omhoog leidt
'k Heb een huis in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning... (enz.)

Wij luisteren staande naar het Slotlied 425 "Vervuld van uw
zegen", gespeeld op het orgel
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Zegen
Orgelspel
0-0-0-0-0

Gebed
Wij luisteren en kijken naar "De tienwoorden rap"
Ken jij de woorden van één tot tien?
Laat ze dan eens horen dat wil ik wel eens zien!
Deze woorden zijn gegeven als tien vrienden
voor het leven:
Één is God, die maakt je vrij.
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gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Gedicht
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecte
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Er is geen ander zoals Hij.
Twee wil zeggen: God en jij, daar horen geen
beelden bij.
Drie dat is Gods eigen naam,
om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer vier:
bevrijdingsdag voor mens en dier.
Zodat je wekelijks even voelt,
hoe God de schepping heeft bedoeld.
Vijf gaat om je ouders en jij,
wees goed voor elkaar daar leef je bij.
Maak niet dood, laat zes je horen,
knoop dat goed in je oren.
Een maatje is zegt nummer zeven,
iets kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod
en maak wat heel is niet kapot.
Acht zegt: stelen is niet cool,
dan wordt het hier een beestenboel.
Negen: laat dat vals gepraat,
waarmee je andere mensen schaadt.
Tien zegt: vaar je eigen koers.
Wees dan vrij en niet jaloers
op wat een ander heeft en kan,
daar word je ongelukkig van.
Dit zijn de tien woorden,
de woorden één tot tien.
Je hebt ze kunnen horen,
iets om te dóen, misschien?
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Kindermoment
Schriftlezing Johannes 3: 14-21
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals
Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven
heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om
een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld
door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt
geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in
de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel:
het licht kwam in de wereld en de mensen hielden
meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij
schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat
hij doet.’
Wij kijken en luisteren naar "God = Liefde"
Hé, ik zie je lopen op straat,
je doet je anders voor terwijl dat nergens op slaat.
Hé, met je nieuwe phone loop je te showen,
doe toch lekker gewoon.
Hé, je moet jezelf zijn, dat is wat ik bedoel,
dat is pas cool.
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God zegt: Ik hoor bij jou, weet je dat Ik van je hou
Want God is liefde, God is altijd om je heen.
Modern of old-school.
Nee, Hij laat je nooit alleen.

Hé, ik zie je zitten zo alleen,
je zoekt echte vrienden maar je vindt er geen één.
Hé, doe eens niet zo nep,
weet je dan niet dat je daar niks aan hebt.
Hé, je moet jezelf zijn, dat is wat ik bedoel,
dat is pas cool.
God zegt: Ik hoor bij jou, weet je dat Ik van je hou?
Want God is liefde, God is altijd om je heen.
Modern of old-school.
Nee, Hij laat je nooit alleen.
Want God is liefde, God is altijd om je heen.
Modern of old-school.
Nee, Hij laat je nooit alleen
Overdenking
Wij kijken en luisteren naar “De Heer heeft mij gezien
en onverwacht “
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
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