Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Zondag Gedenk
2e zondag van de Veertigdagen
13 mrt. 2022

09:30
Liturgische kleur: Paars

Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde
door de eeuwen heen, God, verlos Israël, verlos het
van al zijn angsten
Psalm 25: 6, 22.

Voorganger: Ds. R. Koning uit Putten

Organist: Dhr. J. Smit

Collectes:
40-dagenproject
Kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DIENST

Tweede zondag 40-dagentijd
Liturgie zondag 13 maart 2022 – morgendienst Petruskerk Wapenveld
Voorganger ds. Reinoud Koning
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom door de ouderling
Stil gebed
Wij zingen staande ons Intochtslied Psalm 25: 2, 7
2

Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
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Bemoediging en groet

Wij zingen nog staande Lied 1008: 1, 2, 3
1

Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

(Wij gaan zitten)
Gebed van toenadering

40 Dagenproject met kinderen
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Lied met de kinderen:

Een slinger van verhalen
gaat als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt:
dat feest is hier!

Wat vruchtbaar in de aarde valt
blijft daardoor juist bestaan,
omdat Gods hand bewaren zal
wat nooit voorbij mag gaan.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt:
dat feest is hier!
Kinderen gaan naar de nevendienst
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Gebed om de leiding van de heilige Geest (lector)

Vader in de hemel,
Wij bidden samen om de
leiding en de inspiratie van de Heilige Geest:
wek in uw kerk het vertrouwen
leer haar van overgave
oefen haar in gehoorzaamheid
doe haar leven
naar haar roeping
bruid van Christus te zijn
getuige van hoop
bereid om te delen – zichzelf
zonder voorbehoud
dagelijks trouw
te werken en te verwachten
het koninkrijk van God.
Open ons de Schrift om dit te verstaan.
Amen.
Lezing uit het N.T Lucas 6 vers 27 - 38
27 Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief,
wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken,
bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de
wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger
iemand die je je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. 30
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug
als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat
ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie
jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die
hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars
handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan
degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.
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35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen
zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want
ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37 Oordeel
niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet,
dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven
worden. 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden
toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook
voor jullie worden gebruikt.’
Wij zingen Lied 974: 1, 2 (Melodie gez. 44}
"Dankt, dankt nu allen God”

1

Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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Lezing uit het O.T. Genesis 45 (intro door predikant)

1 Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen
die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ riep hij. Zo
was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2
Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het
hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was.
3 Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader
nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 4 ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen
hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’
zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte
is meegevoerd. 5 Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten
dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen,
want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. 6 Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land, en ook
de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. 7
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op
aarde veilig te stellen; zo wilde Hij veel levens redden. 8 Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God; door Hem ben
ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. 9 Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon
Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over
heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. 10 U
kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder
maar bezit. 11 Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de
hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te
lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ 12 Tot
slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen
ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. 13 Vertellen
jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk
hierheen komen.’ 14 Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de
hals; beiden huilden. 15 Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn
tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets
tegen hem te zeggen.
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Wij zingen Lied 653: 1, 7

1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
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O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging
Wij zingen | Mag ik jou tot zegen zijn (Sela) (Via de Beamer)
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
8

Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.
Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte mededelingen.
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Wij zingen staande ons Slotlied Lied 756: 1, 2, 4, 5, 6

1

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

4

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Heenzending en Zegen met een gezongen Amen door de
gemeente
0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag 20 maart 2022, om 9:30 uur gaat
ds. Boersma - Prins voor.
——————————————————
Volgende week zondag 20 maart 2022, om 19:00 uur
is er een Taizédienst.
———————————————————————————————
———————————
—-
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