Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

ORDE VAN DIENST
thema: Jezus ontmoeten
Voor de dienst: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren

Welkomstwoord en mededelingen door Tess

In de Petruskerk
op
Vierde zondag na Epifanie
Kerk school gezinsdienst
30 januari 2022
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de
machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.
Psalm 93: 4.
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Collectes:
Jeugd– en jongerenwerk
Kerk
Bloemenfonds

Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 93: 1 en 4
1.

De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Stil gebed, onze hulp en groet
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)
“Opgelucht” (naar Psalm 32)
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Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.

Wij zingen Psalm 32: 1 en 3
1.

3.

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan –
heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

Gebed

Het lied van de tien woorden op de melodie van “Jezus zegt dat
Hij hier van ons verwacht”
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!
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Themalied van deze week: Ik ben
Filmpje: ‘Zacheüs ontmoet Jezus’
Wij zingen Lied 186: 1 t/m 5 Er is geen plaats, er is geen plaats
1.

Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheüs is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom
om er toch bij te zijn.
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2.

3.

Daar zit die kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.
‘Zacheüs, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheüs, kom vlug uit je boom
en breng mij in jouw huis.’

geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig
vergoeden.’ 9Jezus antwoordde: Vandaag is dit huis redding ten
deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Wij zingen Lied 298 (bundel Hemelhoog)

4.

Zacheüs gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast,
Zacheüs is een tollenaar
en Jezus is zijn gast.

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

5.

Want Jezus die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
de ware zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook -als ik mij tot Hem keerdat God mij nooit verlaat.

De kinderen van de jongste groep mogen naar de kindernevendienst gaan
Bijbellezing Lucas 19: 1-10
1
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een
man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en
hij was erg rijk. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit
en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer
Hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag
moet Ik in uw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit
zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een
zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de
nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:
‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen
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Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Overdenking
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Wij zingen Gezang 487: 1 (LvK)

4.

De Heer heeft mij gezien en overwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Dankgebed en voorbeden
0-0-0-0-0
Aandacht voor de collecte

Wij zingen Lied 416
1.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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MEDEDELINGEN
-----------------Jeugdactiviteit wedloop: 6 februari voor de jeugd van Rock Solid:
zie aankondiging.
-------------------Volgende week zondag, 6 februari 2022, om 9:30 uur gaat Ds.
Boersma – Prins voor.
-------------------De geplande jeugddienst van volgende week zondagavond 7
februari gaat niet door!
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