Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Eerste zondag na Epifanie
10 jan. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor
mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de
Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond
naar wie jullie verlangen.
Mal. 3: 1a; 1 Kron. 29: 12.

Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Organist: Dhr. Th. van der Wal

Collectes:
Diaconie
kerk
beheer en onderhoud

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
De organist speelt voor de dienst: "Eens zal op de grote
morgen" ELB 406: 1, 4
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
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Wij luisteren staande naar ons intochtslied:
Openingspsalm 68:7 (Door de organist)
7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed Votum en groet

Wij luisteren naar het Klein Gloria (Door de organist)
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
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Wij luisteren naar: "Leid mij Heer, o machtig Heiland"
(Via de beamer)
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Genadeverkondiging en leefregel
Gebed
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Het Kindermoment
Kinderlied “Van A tot Z” ( Via de beamer)
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
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Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
De Schriftlezing uit Psalm 107 vers 1 - 7
1 ‘Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 2 Zo
spreken zij die door de HEER zijn verlost, die hij verloste uit de
greep van de angst, 3 bijeenbracht uit alle landen, uit het oosten
en het westen, uit het noorden en het zuiden. 4 Soms doolden
zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een
woonplaats vonden ze niet. 5 Ze kregen honger en dorst en
kwijnden van uitputting weg. 6 Ze riepen in hun angst tot de
HEER – hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, 7 hij wees hun de
rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats.
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en uit Matt..2 vers 13 - 15 (NBV)
13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij
zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte.
Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op
zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15
Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’
Wij luisteren naar: "Beveel gerust Uw wegen"
(Via de beamer)
Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.
Verkondiging

7

Wij luisteren naar: ELB 183: 1, 2 (Door de organist)
1

Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:
Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!
Door Hem herboren, onder het kruis
volg ik mijn Heiland - zo kom ik thuis.
Dit is mijn vreugde: Christus in mij;
dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd,
dat is mijn leven, mijn zekerheid.
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Dit is de weg: te gaan op zijn Woord,
't spoor van de voeten, voor mij doorboord.
Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst
een nieuwe mens die God dient en prijst.
Dit is mijn vreugde: Christus in mij;
dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd,
dat is mijn leven, mijn zekerheid.

Gebeden
Collectes en mededelingen (Spel door organist)
Wij luisteren staande naar ons Slotlied Gezang 434:1, 2
(Door de organist)
1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
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Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Heenzending en Zegen waarna de organist "Amen, amen amen"
speelt.
0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
Zondag 10 januari 2021 om 09.30 uur gaat
Ds. A.H. Zweers uit Zwolle 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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