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 de Openingspsalm: Psalm 100
(met de beamer)

Eerste zondag na Epifanie

1.

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2.

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

3.

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

9 januari 2022
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

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.

Psalm 100:1

Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Stil gebed
Collectes:
Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

Votum en groet
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Wij zingen het Klein Gloria:

Wij luisteren en kijken naar het lied: Leid mij Heer o machtig
Heiland (via de beamer)

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)
Gebed
Wij zingen: Psalm 34:1,5
1.

5.

Ik loof de Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op de Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zicht tezaam.
Verhef met mij des Heren naam,
zegen die en wees blij.
Kom kind’ren, hoor mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

Leid mij Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand
ik ben zwak, maar Gij bent machtig
wees mijn gids in 't barre land
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider
vul mij met uw Geest steeds meer
vul mij met uw Geest steeds meer.
laat mij zijn een Godsgetuige
sprekend van U, meer en meer
leid mij steeds door uwe liefde
groeiend naar uw beeld, o Heer
Brood des levens, Brood des hemels
voed mij dat ik groei naar U
voed mij dat ik groei naar U.
laat mij door uw levend water
vloeien als een klare stroom
o Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'
machtig Heiland, mijn Verlosser
kom, Heer Jezus, in uw kracht;
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gebed om de hulp van de Heilige Geest
Kindermoment en kinderlied

Genadeverkondiging en leefregel
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Schriftlezing: Mattheus 3,13-17
13
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Johannes probeerde Hem tegen
te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15 Maar Jezus antwoordde: ‘Toch
moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en
al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het.
16
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,
opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van
God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk
een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Gebeden

Wij zingen: Gezang 166 (Lied 526) : 2

Aandacht voor de collecte

2.

Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

Verkondiging
Wij zingen Gezang 249 (Lied 687):1,2
1.

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
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2.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Wij zingen staande het slotlied: Groot is Uw trouw, o Heer (ELB
170), met de beamer:
1.

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.
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2.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

-

Refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o
Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond.
Zegen

0-0-0-0-0

Mededelingen:
Volgende week zondag, 16 januari 2022, om 9:30 uur
gaat Ds. Boersma - Prins voor (Heilig Avondmaal).
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