Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Vijfde zondag van de veertigdagen
Zondag Doe recht

21 maart 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Paars

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk,
vol list en bedrog. U bent toch mijn God,
mijn toevlucht?
Psalm 43: 1, 2a.
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Dhr. Th. van der Wal

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Wij luisteren staande naar het Intochtslied: Psalm 43: 3 en 5
(orgel)
O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer!
Vertrouw op ’s Heren wegbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.
Stil gebed, onze hulp en groet
(wij gaan zitten)
Inleiding op de viering

Collectes:
40-dagenproject
kerk
Beheer en Onderhoud
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Wij luisteren naar Lied 538:1 en 3 (orgel)
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
Gebed
Wij luisteren en kijken naar: The Psalm Project - Witter dan
sneeuw (psalm 51)
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
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Leefregel
Wij luisteren en kijken naar: Ik was hongerig
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van
Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan
Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van
Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan
Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van
Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan
Kindermoment
Schriftlezing Johannes 12: 20-33
20
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om
God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus
ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus.
23
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graan4

korrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven
liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal
door de Vader geëerd worden.
27
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit
ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er
een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal
mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en
dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die
zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 30
Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u.
31
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de
aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’
33
Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.
Wij luisteren en kijken naar Lied 625: groen ontluikt de aarde
Groen ontluikt de aarde uit het slapen graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.
Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

Overdenking
Wij luisteren naar Lied 650: 1, 2, 3 en 7 (orgel)
De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
Wij gedenken:
Willem Jonker
*21 juni 1941

† 16 maart 2021

Wij luisteren naar Psalm 121: 1 (gespeeld op het orgel)
1.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen, vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.
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Dankgebed en voorbeden en afgesloten met : ‘Neem mij aan,
zoals ik ben’
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

-----------------------MEDEDELINGEN:
Op Palmzondag, 28 maart, om 09:30 uur gaat Dhr. E.
Fokkema uit Twello voor.

Aandacht voor de collecte

-------------------------

Wij luisteren staande naar het slotlied:
Lied 416: 1 en 4 (orgel)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen.
Het orgel speelt : Amen.
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