Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de
Morgendienst

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

In de Petruskerk
op

Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 9: 1, 4 en 5

De tweede zondag van de voleinding

1.

Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

4.

God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5.

Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

Viering Heilig Avondmaal

14 november 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

"Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt
voor eeuwig. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood"

Psalm 9: 8a, 9a, 10.

Stil gebed, onze hulp en groet
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

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)
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Kinderlied: Wij geloven
Drempelgebed
Wij zingen Lied 833 (2x)
2.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Wij geloven,
In de victorie van het kruis,
in een altijddurend thuis;
de dood voorbij, het leven tegemoet!

Gebed om ontferming
Wij zingen Lied 276: 1 en 3
1.

3.

Wij geloven,
in een keerpunt in de tijd,
als Jezus komt in heerlijkheid;
een dag van diep ontzag en spijt.

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Leefregel
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In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.
Door U alleen staan wij sterk!
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.
Wij verwachten en geloven,
dat Uw rijk eens komen zal:
Overvloedig niet te stuiten,
bruisend als een waterval,
smelten onze stemmen samen,
In een hemels lofgezang,
voor onze koning Heerser van ’t heelal!
Wij geloven,
In een kerk God toegewijd,
door Jezus Christus vrijgepleit;
een kerk die leeft en Hem belijdt.
Wij geloven,
In de victorie van Gods rijk,
overwinning in de strijd;
de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!
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Gesprekje met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan
Schriftlezing: Genesis 2: 4b- 9
In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte,
5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen
enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet
laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het
land te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde
en de aardbodem overal bevloeide.
7 Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof,
uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de
mens een levend wezen.
8 De HEER God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en
daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt.
9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin
stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en
kwaad.
Schriftlezing: Openbaring 2: 1-7
1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:
“Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en
zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt:
2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u
boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat
ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van
mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb Ik tegen u: u
hebt de liefde van weleer opgegeven.
5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en
doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als
u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats.
6 Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de
Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten
van de levensboom die in Gods paradijs staat.”
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Wij zingen Lied 513
1.

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Overdenking
Wij zingen Lied 547: 1, 4 en 5
1.

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4.

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
6

5.

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Wij gaan staan en gedenken:
*6 september 1930

Theodora de Graaf
† 9 november 2021

Wij zingen lied 256 (bundel Joh de Heer)
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Tafelgebed
Goede God, U zij de glorie!
Gij, gezegend, omdat Gij
recht zult doen aan deze aarde,
trouw wilt blijven aan uw schepping.
Zoveel dat ten hemel schreit,
zoveel bloed vergeefs vergoten:
Gij laat het niet onweersproken!
Die in mensen blijft geloven,
en die onze toekomst afdwingt
aan de machten van het duisterGij die alle tranen afwist, die ook van de dood ons redt:
U zij de eer, aan U de glorie

Wij zingen: lied 726: 1
1.

refrein:
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
(wij gaan zitten)
Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte / voorbereidingen bij de avondmaalstafel
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Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

Met dat heilig koor van stemmen
zingen wij tegen het donker!
Met wie kwamen uit de nacht:
ballingen uit Babylon, en uw volk uit Bergen-Belzen,
kinderen van Bethlehem, en de kleinen wereldwijd,
al die wreed ontnomen namen, maar verzegeld met uw Naam.
Met hen mee, met alle engelen en met de oudsten voor uw
troon blijven wij uw glorie zingen:
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Wij zingen: lied 726: 6
Samen bidden we het Onze Vader zingend: lied 1006
6.

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Wees gezegend om die Ene, die het Lam is en de Herder,
die ons voert naar groene weide,
die de bron werd van ons leven,
die het waard is om toe te zingen, Hij alleen!
Want Hij Zelf heeft ons genodigd en gekozen tot zijn bruid.
Die het Lam werd voor ons Pasen, in die nacht dat Hij het
brood nam en U zegende, het brak en het aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
Neemt en eet hiervan, want dit is mijn lichaam, dat voor u
gegeven wordt.
In die nacht dat Hij ook de beker nam, U zegende,
en de beker aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
‘neem deze beker en drink hier uit want deze beker
is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor
allen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.’
Laat uw Geest de kerk doorwaaien:
dat ze als een open hof heenwijst naar uw stad van vrede,
onderkomen voor de volken, waar Gij zelf woont bij ons
mensen, onze Zon zijt.
Wij, geteld als uw beminden, kind aan huis bij Israel,
verzegeld met uw liefde, bouw met ons Uw toekomst.
Hoor ons bidden: Maranatha, Heer, kom haastig!
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Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Nodiging en delen van brood en wijn
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Tijdens de rondgang van de diakenen met brood en beker zingen wij Gezang 463 (LvK) O Heer, die onze Vader zijt
1.

2.

3.

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

4.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon uw vrede is.

5.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.
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Dankgebed
Wij zingen staande het Slotlied: lied 634:2
2.

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen, met een gezongen Amen, Amen, Amen.

0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
--------------------------------------Volgende week zondag 21 november, Eeuwigheidszondag, om
9:30 uur, gaat ds. Boersma voor.
--------Actie schoenendoos 2021
Ben je vergeten de schoenendoos vorige week of vandaag mee
te nemen naar de kerk? De dozen worden 17 november weggebracht, dus je kunt de dozen nog tot dinsdag 16 november inleveren bij Hetty.
Plak de dozen niet dicht. (zie ook instructie folder)
Meer info kunt u vinden op de website: schoenendoosactie.nl
Namens het jeugdwerk.
Hetty de Weerdt
j.de.weerdt@planet.nl
038-4479356
0630170592
Hullenweg 8-1
Wapenveld
--------De doelcollecte van volgende week is bestemd voor de Stichting
Sparrow.
De sponsorkinderen van stichting Sparrow gaan al een jaar fysiek niet naar school. Ze moeten thuis hun schoolopdrachten
maken en krijgen daarbij vrijwel geen begeleiding en uitleg vanuit school. Ouders hebben vaak zelf weinig onderwijs genoten
en vinden het daarom moeilijk om hun kinderen te helpen met
hun opdrachten.
De leerkrachten van stichting Sparrow gaan elke dag naar de
kinderen toe om bijlessen en huiswerkbegeleiding te geven. Dit
ondersteunt de ouders en motiveert de kinderen. Thuisonderwijs
in de krottenwijk is moeilijk. Maar door vol te houden kunnen zij
werken aan een toekomst zonder armoede. Stichting Sparrow
geeft in deze coronaperiode zowel een-op-een bijlessen als bijlessen in kleine groepjes aan kinderen in de krottenwijken.
Namens de diaconie van harte aanbevolen!
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