Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DE DIENST
Liturgie van de
ochtenddienst

Thema: Nu is de tijd
Muziek – Voor de dienst - U geeft rust (door alles heen)
De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

In de Petruskerk
op de
Eerste zondag van de voleinding
7 november 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: GROEN

Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoed voor het zinloze graf,
U hebt mijn zonden weggedaan.

Refrein:
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Jesaja 38: 17

Voorganger: Roger Dragstra
Met medewerking van Joyce van Boven & Band

Collectes:
Jeugd– en jongerenwerk
Kerk
Bloemenfonds

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.
Refrein: Door alles heen,..
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
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Refrein: Door alles heen, ..
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
Samenzang: Opwekking 539: Kom nu is de tijd
Refrein:
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kort filmpje: Open Doors dag 2021
Mededelingen door de ouderling van dienst

Samenzang: Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Refrein: Kom, nu is de tijd...
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
Refrein: Kom, nu is de tijd...
Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.
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U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Votum en groet

4

Luisterlied: Lied voor de lijdende kerk

Steun en vertroost hen,
sterk door Uw hoop hen,
laat hun geloof dit doorstaan.
Spreek Heer en leid hen,
help en bevrijd hen,
laat voor wie lijdt in Uw naam,
de deur open gaan.

Hoor ons bidden o, Heer,
voor Uw lijdende kerk,
in verdrukking en strijd,
vaak beperkt in hun werk.
Als ze vertrapt en geslagen,
Bijna die last niet meer dragen...
Gebed
Steun en vertroost hen,
sterk door Uw hoop hen,
laat hun geloof dit doorstaan.
Spreek Heer en leid hen,
help en bevrijd hen,
laat voor wie lijdt in Uw naam,
de deur open gaan.
Hoor ons bidden o,Heer,
voor uw kinderen in nood,
die gevangenen zijn,
oog in oog met de dood.
Laat ze het hoe dan ook weten,
dat ze niet worden vergeten...
Steun en vertroost hen,
sterk door Uw hoop hen,
laat hun geloof dit doorstaan.
Spreek Heer en leid hen,
help en bevrijd hen,
laat voor wie lijdt in Uw naam,
de deur open gaan.
Laat ze het hoe dan ook weten,
dat ze niet worden vergeten...
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Samenzang: Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
Refrein:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat Ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer
Refrein: Ik hef mijn ogen op naar de bergen...
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Refrein: Heer, ik vertrouw op U alleen ...
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat Ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer

Al moet ik door een donker dal
Ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en uw stok en staf
Vertroosten mij steeds opnieuw
Refrein: Heer, ik vertrouw op U alleen ...
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis
Genade leidt mij naar huis
Kindermoment

Kinderlied van de maand: Opwekking 747 Wij Geloven (via de
beamer)
Samenzang: Opwekking 790 God is mijn herder
God is mijn Herder, die mij weidt
In groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel
Refrein:
Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis
Hij leidt mijn voeten in het spoor
Van recht en waarheid, tot zijn eer
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol
Een feestmaal staat voor mij klaar
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Wij geloven, in een keerpunt in de tijd,
als Jezus komt in heerlijkheid;
een dag van diep ontzag en spijt.
Wij geloven, in de victorie van het kruis,
in een altijddurend thuis;
de dood voorbij, het leven tegemoet!
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,
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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!
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!
Schriftlezing: Psalm 91 vers 1 t/m 10
1
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
2
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’
3
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een schild en pantser.
5
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
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Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
8
Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
9
U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
Schriftlezing: Openbaringen 1 vers 9 t/m 19
9
Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus
net als u deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid
– ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken
en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in
vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als
een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een
boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12
Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak.
Toen zag ik zeven gouden kandelaars, 13 en daartussen iemand
die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad
en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn haar was wit als
witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend
vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem
klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een
scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle
zon. 17 Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer.
Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang.
Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; Ik was
dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van
de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien
hebt: wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.
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Samenzang: Mijn toevlucht, psalm 91
De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.
In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Overdenking: ‘Nu is de tijd’

Refrein:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
Maar vertrapt de tegenstand.
Refrein:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.
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Samenzang: Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof
Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
Dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn
In Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
Ons leven geven wij tot eer van U.
Verbonden als uw volk, verenigd in uw Naam;
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan.
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid
En raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan.
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Gebeden
Laten we opstaan vol van Gods liefde,
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood.
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld,
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft.
En worden wij bedroefd, help ons om in ons land
Te strijden voor gerechtigheid en eer.
Geen angst weerhoudt ons meer, als wij de
wedloop gaan;
Ons leven is gekruisigd met de Heer!
Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;
Wie kan bestrijden dit machtige vuur?
Wij blijven belijden in moeilijke tijden:
'Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn
Kerk!'
En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,
De heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem.
Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods
troon,
één volk gevormd uit elke stam en taal.
Wat een bevrijding, machtige tijding:
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling voor heel de schepping
Van al wat is beloofd door Jezus' komst!
Wat een bevrijding, machtige tijding:
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling voor heel de schepping
Van al wat is beloofd door Jezus' komst!
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Luisterlied : Kom naar mij toe
Kom naar mij toe als je moe bent
gebukt gaat onder last
Kom naar mij als je maar door rent
En de wanhoop houdt je vast
Als je niet meer weet wie je bent
Kom naar mij toe als je niet begrijpt
Wat er met je gebeurt
Kom naar mij als het leven zinloos lijkt
En de angst je verscheurt
Want ik ben het die je kent
Zullen we het samen dragen
Dan wordt het lichter
En ondertussen
Leer ik je waar de rust is die je zoekt
Je pad verlicht ik
Ik maak je vrij
Om te leven in mijn licht heel dicht bij mij
Om te leven in mijn licht heel dicht bij mij.
Ik laat je zien dat ik van je hou
ik bewaar elke traan
ik geef mijn hele leven prijs voor jou
en geef je kracht om door te gaan
ik blijf bij je tot het eind
Zullen we het samen dragen
Dan wordt het lichter
En ondertussen
Leer ik je waar de rust is die je zoekt
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Je pad verlicht ik
Ik maak je vrij
Om te leven in mijn licht heel dicht bij mij
Heel dicht bij mij, dicht bij …
Zullen we het samen dragen
Dan wordt het lichter
En ondertussen
Leer ik je waar de rust is die je zoekt
Je pad verlicht ik
Ik maak je vrij
Om te leven in mijn licht heel dicht bij mij
Om te leven in mijn licht heel dicht bij mij.
Leef in mijn licht heel dicht bij mij.
Aandacht voor de collecte
Zegen
Slotlied: Opwekking 720 God maakt vrij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan
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Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Ja de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
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Muziek - na de dienst - My lighthouse
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea
In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse (oh oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-ohoh-oh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-ohoh-oh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are my light
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
17

18

---------------------------------------MEDEDELINGEN:
---------Vanavond om 19:00 uur gaat Ds. B. Heslinga uit Vaassen voor.
------------Volgende week zondag 14 november om 9:30 uur,
gaat ds. Boersma voor in een avondmaalsdienst.
----------Actie schoenendoos 2021
Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenendoos van Gain (voorheen Actie4kids). Doet u/jij dit jaar ook weer
mee om zoveel mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel kinderen blij kunnen maken. Vorige week zijn er folders
uitgedeeld in de kerk, heeft u deze folder gemist en wilt u wel
graag een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten neem even contact op met Hetty via mail of telefoon en
als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u een folder krijgt.
Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen. De gevulde
dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de kerk
worden gezet op 7 en 14 november. De dozen worden 17 november weggebracht, graag ontvang ik ze voor 16 november.
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
-----------------------------------------------------
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