Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
Op
Zondag 's Heren Goedertierenheid
Derde zondag van Pasen
18 apr. 2021

09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door
het woord van de Heer is de hemel gemaakt.
Psalm 33: 5b, 6a.

Voorganger: Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Kosten Erediensten
kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST
~ Derde zondag van Pasen ~
Voorganger: ds. Hanneke Diermanse (Bathmen)
Muziek voor aanvang dienst
Welkom en mededelingen
We luisteren staande naar ons intochtslied: LIED 655: 1 - 5
"Zingt voor de Heer een nieuw gezang" (Door het orgel)
1

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

2

5

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Stil worden, Bemoediging en groet
Wij luisteren naar het Klein Gloria. (Door het 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)
Gebed
Wij luisteren naar: LB 900 “Nada te turbe”
(Taizé) (Via de beamer)
1

Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.

Moment voor de kinderen

3

Schriftlezingen: Exodus 17 vers 1 - 7

1 Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder,
van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim,
bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2 Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze.
Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de
HEER op de proef?’ 3 Maar omdat het volk daar hevige dorst
leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’
4 Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5 De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een
aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf
waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6
Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots
slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’
Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7 Hij
noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER
op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in
ons midden of niet?’
en uit Johannes 21 vers 1 – 7a
1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het
Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren
Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit
Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere
leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep:
‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi
het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze
wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet om4

hoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’
Wij luisteren naar een Luisterlied: "Jezus, U bent het licht"
(Taizé) (Via de beamer)
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.
Overweging
Wij luisteren naar het lied: LIED 608: 1 - 3
"De steppe zal bloeien" (Door het orgel)
1

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
5

Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
3

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebeden, stil worden en het samen bidden ‘Onze Vader’
Collectes en mededelingen via de beamer.
Wij luisteren staande naar het slotlied: LIED 637: 1 - 4
"O vlam van Pasen, steek ons aan" (Door het orgel)
1

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

6

2

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Heenzending en Zegen
(Met een Amen door het orgel gespeeld))
0-0-0-0-0-0-0-0-0

7

De wonderbaarlijke visvangst.
MEDEDELINGEN:

De doelcollecte van vandaag is voor de
Stichting Grip op de Knip Heerde.
——————————————-

Volgende week, zondag 25 april 2021, om 09:30 uur gaat
Ds. Hofland uit Wezep voor.
———————————————
8

