Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Epifanie
2 jan. 2022 - 09:30
Liturgische kleur: Wit

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor
mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de
Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond
naar wie jullie verlangen.
Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over
alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u
beslist wie groot en machtig is.
Mal 3: 1; 1 Kron 29: 12
Voorganger: Dr. J. Wiegers uit Olst
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Collectes:
Diaconie
Kerk
Orgelfonds

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom en mededelingen
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 98: 1 en 2,
de Psalm van de zondag
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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.
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.

Stil gebed + openingsgebed
ONZE HULP EN GROET
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 een LOFLIED Psalm 98: 3
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Laat oceanen met hun stranden,
de wereld, alles wat daar leeft,
juichen en klappen in de handen.
Rivieren, bergen, alles heeft
eerbied voor God, want Hij zal komen
als rechter die op alles let.
Hij heeft een wijs besluit genomen
en oordeelt steeds naar recht en wet.

Laten wij bidden bij de opening van de Schrift
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Het kindermoment:

Wij zingen het kinderlied: "Dank U wel voor de sterren"
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Schriftlezing uit het Oude Testament: Jeremia 31 vers 7 - 14

7 Dit zegt de HEER: Juich van vreugde over Jakob, jubel aan
het hoofd van alle volken, roep het uit, zing een lofzang: “De
HEER heeft zijn volk gered, en wat er van Israël nog overbleef
bevrijd.” 8 Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen
samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen
mee, ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood. In
dichte drommen keren ze terug. 9 Zij komen terug in tranen, ze
4

heffen smeekbeden aan, en Ik zal hen leiden. Ik breng hen naar
stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet struikelen. Want Ik ben voor Israël een vader, en
Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. 10 Volken, luister naar de
woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden:
Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde.11 Want de HEER verlost het
volk van Jakob, Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan
zij. 12 Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde
om de gaven van de HEER: graan, wijn en olie, geiten, schapen
en runderen. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal
het hun aan iets ontbreken. 13 Meisjes dansen vrolijk in het
rond, jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verander Ik
in vreugde, Ik troost hen, hun verdriet vergeten zij. 14 De priesters schenk Ik overvloedig offervlees. Ik overstelp mijn volk met
al het goede – spreekt de HEER.

Wij zingen: Psalm 84: 1 en 2, de antwoordpsalm
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De mus zelfs vindt bij U een huis
en ook de zwaluw voelt zich thuis,
zij nestelt bij U vol vertrouwen.
Bij uw altaren, machtig Heer,
legt zij gerust haar jongen neer,
bij U mijn koning, mijn Getrouwe.
Gelukkig is wie bij U woont
en U met lofzang eerbied toont.
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Schriftlezing uit de brieven: Efeziërs 3 vers 1 - 12

1 Daarom bid ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. 2 U hebt
immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade
die ik met het oog op u ontvangen heb. 3 Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4
Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een
beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. 5 Het
is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu
door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid
met Christus Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, door middel van
het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik dienaar geworden
door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn
kracht, die in mij werkt. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is
de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in
het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen
was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt.
10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer
heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. 12 Door onze een7

heid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen.
Wij zingen Lied 803: 6
bij de woorden van de briefschrijver
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En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Schriftlezing uit het Evangelie: Matteus 2 vers 13 - 15 en 19 - 23

13 Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen
er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak
je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte.
Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op
zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef maakte zich gereed en
week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar
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Egypte, 15 waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in
vervulling gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is
gezegd: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’
19 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom
aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, 20 die zei: ‘Maak je
gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël.
Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21 Jozef maakte zich gereed en ging met het kind en zijn
moeder naar Israël. 22 Maar hij durfde niet naar Judea te gaan
toen hij hoorde dat Archelaüs daar zijn vader Herodes als koning
was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen week hij uit naar Galilea, 23 waar hij ging wonen in de
stad Nazaret. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de
profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’
Wij zingen Lied 527: 1, 2 en 5,
bij de woorden uit het evangelie
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Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
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Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
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Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

VERKONDIGING
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Wij zingen Lied 608: 1 - 3
als geloofslied en als echo van de woorden van de profeet
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.
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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.
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.
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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.

`
Dankzegging en voorbeden
(Aandacht voor de Collecte)
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Wij zingen staande ons slotlied: 176: 1, 2 en 6,
als aanmoediging
1

Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.
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Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken.
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Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar ’t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! ga door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilige spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.

Heenzending en Zegen.

0-0-0-0-0-0-0-0
MEDEDELING:
Volgende week zondag, 9 januari 2022, om 9:30 uur gaat
Ds. T. Noort uit IJsselmuiden voor.
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