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Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig!
Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw
trouw.
Psalm 44: 24, 27.

Voorganger: Ds. M.R.H. van Beusichem uit Hattem
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Kosten Erediensten
Kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST
Orde van dienst Wapenveld 20 februari 2022

Thema: Kiezen voor delen
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Wij zingen staande ons Intochtslied: Lied 1: 1, 2, 3
1

Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2

Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

3

Gans anders zal ’t de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
Zij kunnen zich voor God niet staande houden,
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.
God kent die wandelt in het rechte spoor,
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

2

Stil gebed, onze hulp en groet
(Wij gaan zitten)
Verootmoedigingsgebed
Leefregel uit: Micha 6 vers 8
8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van
je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Wij zingen: Lied 992: 1, 2, 3, 4
1

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

3

Gebed bij de opening van het Woord
Aandacht voor de kinderen
Wij zingen het kinderlied "Want u bent altijd bij mij"
(Via de Beamer)
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:

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)
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: Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

4

Lezing uit het eerste testament door de lector uit
Jeremia 17 vers 5 -10
5 Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie
zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de
HEER. 6 Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de
komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in
een verzilt en verlaten land. 7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 8 Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de
komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. 9
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie
zal het kennen? 10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Wij zingen: Lied 146: 1, 2, 3

1

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

2

Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

5

3

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Lezing uit het tweede testament: Lukas 6 vers 17 - 26
door de lector
17 Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op
een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn
leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel
Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18
Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van hun
ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door
onreine geesten werden genezen. 19 De hele menigte probeerde Hem aan te raken omdat er kracht van Hem uitging en Hij iedereen genas.
20 Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die
arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. 21 Gelukkig
jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22 Gelukkig zijn jullie
wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en
buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. 23
Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap,
want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet
niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben
behandeld.
24 Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25
Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee
jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. 26 Wee jullie
wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

6

Wij zingen: Lied 146: 4, 5
4

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Verkondiging

Wij zingen: Lied 1000: 1, 2, 3, 4, 5
1

Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.

Refrein:

2

Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
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Refrein:

3

Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.

Refrein:

4

Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.

Refrein;

5

Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.

Refrein:

Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

8

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
De toelichting op de collectes

Wij zingen staande ons slotlied: Lied 1005: 1, 2, 3, 4, 5
(Nederlands)
1_NL

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2_NL

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
9

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
3_NL

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4_NL

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5_NL

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Wegzending en zegen met een gezongen ‘Amen’
0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
Vanavond om 19:00 uur is er een zangdienst. In deze dienst
gaat ds. Boersma – Prins voor.
————————————Volgende week zondag, 27 februari 2022, om 9:30 uur gaat Ds.
Boersma – Prins voor.
—————————————
Op zondag 27 februari hopen we een bijzondere en feestelijke
dienst te vieren als gemeente. Johan en Chantal Draaijer willen
graag als gedoopt gezin hun levensweg gaan. Daarom hoopt
Chantal belijdenis van het geloof af te leggen en staan zij samen met Sem, Larissa, Noah en Joas bij de doopvont.
—————————————
Dinsdag 22 februari is er weer koffiedrinken in De Rots. U bent
vanaf 10:00 uur tot 11:00 uur van harte welkom!
——————————————
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De doelcollecte van vandaag is voor Kerk in Actie.
De ergste droogte in meer dan 40 jaar.
Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen.
Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.
Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen
dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk.
Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika
sinds 1981 niet zo nijpend geweest.
Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt
het alleen nog maar erger.
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking
te helpen met water, voedsel en medicijnen.
"We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto's
zal worden aangevoerd.
Aan ernstig ondervoede kinderenen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook
dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen,
zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron",
zegt Hilda Timmerman,
relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie.
Van harte aanbevolen!
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