Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de
Morgendienst

ZONDAG 28 februari 2021 Wapenveld
2e zondag van de veertigdagentijd
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

In de Petruskerk
Op
Zondag Gedenk
2e zondag van de Veertigdagen

Wij luisteren staande naar ons Aanvangslied Ps. 16: 1, 3
"Bewaar mij want ik schuil bij U o God" ( Door het orgel)
1

Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

3

Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

28 febr. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Paars

Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde
door de eeuwen heen, God, verlos Israël, verlos het
van al zijn angsten
Psalm 25: 6, 22.

Voorganger: Ds. P.J. Hofland uit Wezep

Votum en groet

Organist: Dhr. J. Smit
(Wij gaan zitten)
Collectes:
40-dagenproject
kerk
Kosten Erediensten

Kyriegebed
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Wij luisteren naar Lied 25a: "Mijn ogen zijn gevestigd"
(Via de Beamer)
1

2

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Bemoediging uit Psalm 16 vers 7 - 11
7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt
mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde
wankel ik niet.
9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw
nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

3

Wij luisteren naar Lied 213: 3, 4, 5 "Laat uw heilige liefde
gloed" (Door het orgel)
3

Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan.
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Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

5

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Gebed van de zondag
Kindermoment project en lied .......
Schriftlezingen uit: 2 Petrus 1 vers 16 - 21
16 Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels –
integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
17 Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de
stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn ge4

liefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18 Die stem hebben wij zelf
uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg
waren. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is
daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een
donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele
profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want
nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven
door de heilige Geest.
en uit Marcus 9 vers 2 - 10
2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met
zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren.
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen
helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde
voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen,
samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het
woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn;
laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en
een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze
waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen
opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

5

Wij luisteren naar Lied 544: 1, 5 "Christus naar wie wij heten" (Door het orgel)
1

Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

5

Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

Preek
Na de preek luisteren wij naar Lied 556: 1, 3, 5
"Alles wat over ons geschreven is" (Via de Beamer)
1

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen
alle geboden worden thans voldragen
alle beproeving van de wildernis

2

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken
Gij gaat vooraan Gij zult ons niet ontbreken
Gij, `hogepriester in der eeuwigheid
6

3

dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen
vrede aan allen die uw naam verhogen
heden 'hosanna', morgen 'kruisigt Hem'

Gebeden

PAASACTIE PETRUSKERK

Wij luisteren staande naar ons Slotlied Lied 517: 1, 4
"Christus uit God geboren" (Door het orgel)

4

Zondag 7 maart 2021 om 09.30 uur gaat
Mevr. Hellinga uit Zwolle voor.
———————————————-

Mededelingen en Collecte dia`s

1

MEDEDELINGEN:

Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.
Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.

Afgelopen Advent hebben alle gemeenteleden een
adventskalender ontvangen.
In de komende 40-dagen-tijd vragen wij u iets te geven.
Dit in de vorm van een paasgroet sturen naar een gevangene.
Ook in de gevangenis lijden de mensen onder
de corona-maatregelen, weinig bezoek,
weinig contact met “buiten”.
Kaarten af te halen zondag 7 maart van 10.30-11.30 uur
bij de kerk
óf na afspraak met Jannemieke van Doorn
per telefoon: 038 4650110 of per mail: pjvdoorn@kpnmail.nl
om op ander tijdstip ophalen/thuisgebracht krijgen.
Instructie is bijgevoegd.
Een kleine moeite voor ons, groot gebaar voor de ontvangers.
Doet u mee?
(Voor meer info zie Wegwijzer maart)

Heenzending en Zegen, waarna het orgel Amen, amen amen
speelt.
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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