Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST

Liturgie van de dienst
In de Petruskerk

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
OM TE BEGINNEN

op 10 maart 2021
19:30 uur

Orgelspel
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Biddag voor gewas en arbeid
Liturgische kleur: Paars

Wij luisteren naar ons intochtslied: ‘Here Jezus, om uw
woord’ (LB 314) (gespeeld op het orgel)
1.

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok uit Bathmen

Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collecte:
Biddagcollecte
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Bemoediging en groet

Johannes 1:18
18
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf
God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Luisterlied: ‘Zie de zon, zie de maan’ (LB 8b)

Luisterlied:’Bless the Lord’ (Taizé, LB 103e)

Stil worden

Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel,
en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
Hij laat mij leven.

RONDOM HET WOORD
Gebed om opening van het woord
Schriftlezing: Exodus 3:1-8
1
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de
kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de
berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan
hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag
dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga
dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar
toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit
de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom
niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je
sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de
God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en
de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde
niet naar God te kijken.
7
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald
om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om
hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de
Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten
en Jebusieten.
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Woorden bij het WOORD
Wij luisteren naar Psalm 146:1,3 (gespeeld op het orgel)
1.

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4

BIDDEN VOOR GEWAS EN ARBEID

2.

Avondgebed, Voorbeden, Stil gebed
Luisterlied: ‘Onze Vader in de hemel’ (LB 1006)
Over de collecte

Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.

Zegen
0-0-0-0-0

DE AVOND VERDER IN
Wij luisteren naar ‘Goede herder, als wij slapen’ (LB 268)
(gespeeld op het orgel)
1.

Goede herder, als wij slapen,
heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen,
heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen,
veilig rusten tot de morgen –
lieve God, bij U geborgen,
heel deze nacht.
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