Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Vijfde zondag na Epifanie
6 febr. 2022

09:30
Liturgische kleur: Groen

Op God wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord
ik prijs, op God vertrouw ik.
Psalm 56: 11a, 12a.

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Werelddiaconaat
Kerk
Jeugd en Jongerenwerk

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 Intochtslied Psalm 56: 4
4

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,
laat mij nu voor de redding van de dood
lofoffers U betalen.
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen
in ’t licht dat leven doet!

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)

Wij zingen Lied 215: 1 en 4
1

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.
2

4

Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Gebed
Wij zingen Lied 215: 5 en 6
5

Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6

De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daag´lijks nader ons tot God.

Leefregel
Wij zingen Lied 215:7
7

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Gebed bij de opening van de Schriften
Het Kindermoment

3

Wij zingen het Kinderlied "Want U bent altijd bij mij"

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta.
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.
Refrein: (2x)
Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast me staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.
Refrein: (2x)

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
4

Schriftlezing uit Jesaja 6 vers 1 - 8

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op
een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele
tempel. 2 Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe:
‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel
de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door het luide roepen
schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich
met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik ben verloren,
want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden
van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen
ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6
Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje
van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn
mond ermee aan en zei: ‘Dit heeft je lippen aangeraakt; je
schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal Ik sturen? Wie kan
namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’
Wij zingen Lied 412:1
1

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

Schriftlezing uit Lucas 5 vers 1 - 11
1 Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret
stond en het volk zich om Hem verdrong om naar het woord van
God te luisteren, 2 zag Hij twee boten aan de oever van het
meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de
netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Si5

mon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen;
Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4
Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon:
‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’
5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons
ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de
netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er
zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te
scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot
dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren
gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna
zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor
Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren,
over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo
verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees
niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de
boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem.
Wij zingen Lied 531: 1 - 3
1

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
6

en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
3

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

Verkondiging
Wij zingen Lied 836: 1 en 2
1

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
7

Aandacht voor de collecte:

Wij zingen staande ons slotlied: Lied 422: 1 - 3
1

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
8

3

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Heenzending en Zegen met een gezongen Amen, amen amen
0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 13 februari 2022, om 9:30 uur gaat
Ds. Weststrate uit Heerde voor.
De geplande jeugddienst van vanavond gaat niet door!

Volgende week zondag 13 februari is er weer koffiedrinken na
de dienst. Er wordt gezorgd voor zitplekken en men wordt bediend. E.e.a. conform de huidig geldende coronaregels.
———————————————————
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