Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de dienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen

In de Petruskerk
Op de
Zondag van de Drie-éénheid

Wij zingen staande het Intochtslied: Psalm 8: 1, 3 en 6 (orgel en
zang)
1.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw
handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

6.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Viering Heilig Avondmaal

30 mei 2021, 09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont.
Psalm 8:2

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte

Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

Stil gebed, onze hulp en groet
Wij zingen het Klein Gloria (orgel en zang):
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)
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Gebed van toenadering
Als verootmoedigingsgebed: Lied 695 Grip du mig, helige Ande
Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels
bant.
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!
Leefregel
Wij zingen: Lied 705: 1 (orgel en zang)
1.

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

Schriftlezing: Psalm 150
1
Halleluja!
Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
2
loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.
3
Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
4
loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.
5
Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
6
Alles wat adem heeft, loof de HEER.
1 Joh. 4: 7-14
7
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want
de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is
liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn
enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden
leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben
liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad,
moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem
blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen
in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de
wereld.
Wij kijken en luisteren naar "Breng dank aan de Eeuwige" Tenira
Sturm with John Hoekman & Peter Wildeman

Kindermoment
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Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond (2x)
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme
ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan voor ons (3x)

KERKEN ZINGEN SAMEN: Zo zingt mijn ziel | Hoe groot zijt Gij
| EO & Protestantse Kerk Nederland
(Tijdens dit lied wordt de Avondmaalstafel in gereedheid gebracht)
Tafelgebed en gezamenlijk Onze Vader
Wij zingen Lied 381: 1 en 2 (orgel en zang)

Breng dank

1.

Overdenking

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Wij zingen: Lied 838: 1 en 4
1.

4.

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

2.
Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
Schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

Instellingswoorden en delen van brood en wijn (orgelspel)
Wij zingen lied 381: 6 (orgel en zang)
6.

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankgebed

Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecte
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Wij zingen het slotlied 704: 3 (orgel en zang)
3.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen, met een gezongen Amen

----------------------------------------MEDEDELINGEN:
--------------Volgende week, zondag 6 juni 2021, om 09:30 uur gaat Mw. P.L.
Hellinga uit Zwolle voor.
-----------------U kunt zich weer aanmelden voor het fysiek bijwonen van de
eredienst op zondag 6 juni aanstaande. U dient zich hiervoor op
te geven bij de scriba!
WILT U ALSTUBLIEFT AANMELDEN VIA DE MAIL OP SCRIBA@PKWAPENVELD.NL OF DE SCRIBA BELLEN OP 0388449342
U ontvangt altijd een bevestiging (telefonisch of per mail) of u
kunt komen! Heeft u op de vrijdagavond voorafgaande aan de
betreffende zondag geen bevestiging of annulering ontvangen,
neemt u dan s.v.p. contact op met de scriba!
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