Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de dienst
In de Petruskerk
Op de
Vijfde zondag van Pasen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande, begeleid door het orgel: Ps. 98: 1, de Psalm
van de zondag

1.

Zondag Zingt!

2 mei 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft Hij
verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
Psalm 98: 1
Voorganger: Dr. J. Wiegers uit Olst
Organist:

Dhr. A. Dijkslag

Zing een nieuw lied voor God de Here
want Hij heeft wonderen verricht.
Zijn rechterhand kon triomferen,
de vijand is vor Hem gezwicht.
Vier dat Hij aan u openbaarde
dat Hij aan Israel heeft gedacht.
Iedereen kon het zien op aarde:
Hij heeft gerechtigheid gebracht.

Stil gebed + openingsgebed
Onze hulp en groet
Wij zingen het Klein Gloria:
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)
Kyriegebed
Wij zingen, begeleid door het orgel, een loflied: Psalm 98: 2
2.

Collectes:
Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

Juich voor de Here, heel de aarde,
jubel en juich en zing het uit.
Hij zal uw lofprijzing aanvaarden,
speel op de lier en op de luit.
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Laat bij muziek uw lied weergalmen.
Blaas op de hoorn en de trompet,
u moet niet met uw loflied talmen,
bij zijn komst moet het ingezet.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 4: 32-40
32
Vraag maar naar de tijd van vroeger, voor jouw tijd, vanaf de
dag dat God de mens op de aarde schiep, en van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste van de hemel of er zoiets bijzonders als dit gebeurd is of iets als dit gehoord is.
33
Heeft ooit een volk een stem van God gehoord sprekend vanuit het vuur zoals jij gehoord hebt, en je leeft nog?
34
Of heeft een god geprobeerd te komen om zich een groep
mensen te kiezen uit een volk met grootse daden, met tekenen
en met wonderen en met strijd en met sterke hand en met uitgestrekte arm en met bijzondere angstaanjagende daden, zoals
alles wat de Heer, jullie God, voor jullie in Egypte gedaan heeft
[en] waar je zelf bij was? 35 Je hebt het zelf te zien gekregen om
te beseffen dat de Heer zelf God is, er is geen ander dan Hij.
36
Vanuit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen om je te waarschuwen en op de aarde heeft Hij zijn enorme vuur laten zien en
je hebt zijn woorden gehoord vanuit het vuur. 37 En omdat Hij
van je voorouders hield en hun nakomelingen na hen heeft uitgekozen heeft Hij zelf met zijn grote kracht je uit Egypte weggehaald, 38 om volken groter en sterker dan jij voor je te verdrijven
en om je naar hun land te brengen om je dat als eigendom te
geven zoals nu het geval is.
39
Besef nu en neem ter harte dat de Heer zelf de God is in de
hemel boven en op aarde beneden, er is geen ander.
40
Je moet je houden aan zijn voorschriften en zijn geboden die
ik je nu opdraag; dan gaat het jou en je nakomelingen na je
goed zodat je lang leeft in het land dat de Heer, je God, je voor
altijd zal geven.
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Wij zingen: Psalm 119: 25 en 26, de antwoordspsalm, die
spreekt van de vreugde over die voorschriften en geboden
25. Ja, ik denk aan uw wet de hele dag.
Ik kan mijn tegenstanders heel wat leren,
uw wet bepaalt voor eeuwig mijn gedrag.
Ik ben veel wijzer dan die oude heren
omdat ik altijd aan u denken mag.
Ik zal uw wetten altijd respecteren.
26. Waakzaam vermijd ik elk verdorven pad,
zo kan ik mij steeds aan uw voorschrift houden.
Ik vind uw onderricht een rijke schat.
U gaf aan mij de woorden die ik kauwde:
het was voor mij alsof ik honing at.
Uw lessen geven inzicht, ik haat fraude.
Schriftlezing uit de brieven: 1 Johannes 3: 18-24
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor
God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter
dan ons hart, Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als
ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot
God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen,
omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil. Dit
is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus
Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God en God blijft in
hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons
heeft gegeven.
Wij zingen, begeleid door het orgel, Lied 970: 1, 2 en 3, als inleiding op de evangelielezing
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1.

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2.

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3.

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Schriftlezing uit het Evangelie: Johannes 15: 1-8
1
Ik ben de waarachtige wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
2
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, die haalt Hij weg, en
elke die vrucht draagt, die snoeit Hij bij zodat hij meer vrucht
draagt. 3 Jullie zijn al zuiver vanwege de boodschap die Ik jullie
verteld heb; 4 wacht op Mij, dan wacht Ik op jullie. Zoals de rank
niet in staat is uit zichzelf vrucht te dragen als hij niet aan de
wijnstok blijft, zo kunnen jullie dat ook niet als jullie niet met Mij
verbonden blijven. 5 Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie
met Mij verbonden blijft zoals Ik met hem, die draagt veel vrucht,
want buiten Mij om kunnen jullie helemaal niets doen. 6 Als iemand niet met Mij verbonden blijft, is hij naar buiten geworpen
zoals de afgesneden rank en is verdord en ze worden weggehaald en in het vuur gegooid en verbranden.
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Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn boodschap met jullie verbonden blijft, mogen jullie vragen wat jullie ook maar willen, en het zal voor jullie gedaan worden.
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Hierdoor laat mijn Vader zijn grootheid zien, doordat jullie veel
vrucht dragen en mijn leerlingen geworden zijn.
Wij zingen Lied 970: 4 en 5, als slotstuk van de evangelielezing

4.

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Verkondiging
Wij zingen Lied 653: 5, over de wijnstok
5.

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Dankzegging en voorbeden
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3.
Moment voor de collecte

De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

0-0-0-0-0
Wij zingen Lied 971, als samenvatting van de schriftlezingen van
vandaag
1.

2.

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om ons zelve gaan.
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---------------------------------------MEDEDELINGEN:
------------Volgende week zondag 9 mei 2021, om 09:30 uur
gaat Ds. Boersma - Prins voor.
------------Ter herinnering:
Als u ook wilt meedoen met het digitale koffiemoment op 9 mei,
wilt u zich dan
tevoren opgeven bij Wietse Venema:
wietseagnesvenema@gmail.com.
Details zijn te vinden in de Wegwijzer van deze week.
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