Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Derde zondag na Epifanie
23 januari 2022
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja!

Psalm 117:1,2

Voorganger: Dr. J. Wiegers uit Olst
Organist: Dhr. J. Smit
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Collectes:
Kosten erediensten
Kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen staande ons intochtlied: Ps. 67: 1, de Psalm van de
zondag
1.

God wees genadig en geef zegen,
beschijn ons met uw eeuwig licht,
dan leren mensen al uw wegen
en krijgen wij op redding zicht.
Laat de volken juichen / en zich voor U buigen,
U bestuurt met recht
Uw gezag heeft waarde/ iedereen op aarde
moet doen wat U zegt

Stil gebed en openingsgebed
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

MEDEDELINGEN:
MEDEDELINGEN:
Volgende week zondag, 30 januari 2022, om 9:30 uur
gaat Ds. Boersma voor in een Kerk-SchoolGezinsdienst. Het thema van deze dienst is: “Jezus
ontmoeten”.
-------------Tot en met maandag 24 januari is Ds. Boersma afwezig. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen
met het pastoraal team. Contactgegevens zijn te
vinden in de Wegwijzer en op de website. Voor andere
zaken kunt u uiteraard ook contact opnemen met één
van de kerkenraadsleden.
-------------Naar aanleiding van de persconferentie vorige week
vrijdag, is besloten weer bezoekers toe te laten bij de
kerkdiensten, hier in de Petruskerk. We vragen u
uitdrukkelijk om zich aan de geldende voorschriften te
houden, dus draag een mondkapje bij het verplaatsen
in de kerk en houd anderhalve meter afstand van
elkaar.
---------------------------

(wij gaan zitten)
Kyriegebed
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Wij zingen als loflied: Psalm 67: 2
2

Laat alle volken, God, U prijzen,
de lof voor U klinkt wereldwijd.
De oogst bracht overvloed aan spijzen.
God zegene ons voor altijd.
Het is rijke zegen / wat wij van Hem kregen.
Heb ontzag voor Hem.
Ieder moet Hem eren, / want Hij is de Here,
luister naar zijn stem.

Gebed bij de opening van de Schrift
Moment voor de kinderen

Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 61: 1-9
1
De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft
mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit
te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die
treuren te troosten, 3 om aan Sions treurenden te schenken:
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats
van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, geplant door de
HEER als teken van zijn luister. 4 Wat al eeuwen verwoest ligt,
zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden, door vroegere generaties verlaten. 5 Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen,
vreemdelingen bewerken je akkers en wijngaarden.
6
En jullie worden priesters van de HEER genoemd, dienaren
van onze God zul je heten. Je zult je tegoed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden. 7 In plaats van schande en smaad zul je een dubbele
vergoeding ontvangen, je zult juichen over je lot:
10

3

van het land zul je dubbel erven en eeuwige vreugde is je deel.
8
Want Ik, de HEER, heb het recht lief, Ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit Ik
met hen. 9 Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken,
elke natie kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen: ‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’
Wij zingen Psalm 145: 5, de antwoordpsalm
1.

Overal beurt God de vermoeiden op,
wie diep gebukt gaat zet Hij weer rechtop.
Precies op tijd geeft U de armen brood
Gul deelt U uit aan schepselen in nood.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn daden,
Hij zal zijn eigen schepselen niet schaden.
Steevast is Hij bij al wie op hem bouwen,
wie tot Hem roepen in een vast vertrouwen.

Schriftlezing uit de brieven: 1 Korinthiers 12: 12-27
12
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.
Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden;
of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn
allen van één Geest doordrenkt. 14 Tegelijk bestaat een lichaam
niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik
ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan
werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog,
dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet
bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan
kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou
het dan kunnen ruiken?
18
Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts
één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam
zijn?
4

(mannen)
4.
Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
(allen)
5.
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
Zegen, door de gemeente beantwoord met een gezongen
“Amen, amen, amen.”

0-0-0-0-0-0
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Aandacht voor de Collecte

Wij zingen lied 970: 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5
allen
(allen)
1.
Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met
elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen
de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22 Integendeel, juist
die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest
noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons
schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger
behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang
verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.
26
Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee;
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen
alle andere in die vreugde.
27
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt
daar deel van uit.
Wij zingen lied 276: 1 en 2, bij de woorden van de briefschrijver

(mannen)
2.
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

1.

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.

(vrouwen)
3.
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

2.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
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Schriftlezing uit het Evangelie: Lukas 4: 14-21
14
Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar
Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek.
15
Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door
allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17 werd Hem de
boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af
tot de plaats waar geschreven staat:
18
‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid
te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
20
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging
weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren
op Hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst
die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’

2.

Verkondiging
Wij zingen lied 438: 3 en 4, als geloofslied

3.

Gij machtigen der aarde,
’t is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.

4.

Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd, –
houd moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Wij zingen lied 438: 1 en 2, bij de woorden uit de profetenlezing
die Jezus voorlas

1.

God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om nederig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

Dankzegging en voorbeden
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