Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst
In de Petruskerk
Op
27 maart 2022
09:30 uur

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: Lied 122: 1 en 3
1.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3.

Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Vierde zondag van de veertigdagen

Zondag Verheugt U
Liturgische kleur: Paars

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar
verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar
treuren nu samen met haar jubelen .

Jesaja 66: 10

Voorganger: Ds. A. M. van de Wetering uit Epe
Organist: Dhr. A. Dijkslag
Collectes:
40-Dagenproject
Kerk
Kosten erediensten

Stil gebed, Onze Hulp, en groet
(wij gaan zitten)
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Kindermoment: 40- Dagenproject
Inleidende woorden: vreugdezondag
Projectlied:
Verootmoedigingsgebed
Leefregel: Romeinen 12: 12-21
Wij zingen Lied 1014: 1-5
1.

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4.

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Gebed bij de opening van het Woord
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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!
Wij bloeien op en krijgen kleur
omdat de Heer ons voedt.
Vertrouw op Hem en vraag gerust.
Hij maakt het leven goed.
Refrein
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt:
dat feest is hier!
Schriftlezing Johannes 15: 18-27
18
Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder
haatte dan jullie. 19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze
jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen
niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20 Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is
niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen
ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft aan wat Ik
zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. 21 Dit alles zullen
ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij
gezonden heeft. 22 Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was
gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze
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geen excuus voor hun zonde. 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
24
En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan
wat niemand anders ooit gedaan heeft. Maar ze hebben het gezien, en toch Mij en mijn Vader gehaat. 25 Zo moest in vervulling
gaan wat in hun wet staat geschreven: “Ze hebben Mij zonder reden gehaat.”
26
Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie
zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal
die over Mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want
jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Verkondiging
Wij zingen Lied 575: 1, 2 en 6
1.

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2.

Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Wij zingen Lied 89: 8, 10, 18
8.

Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt,
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.
Gij Heilige Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

10. Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm zijn
kracht.
Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen macht.
Ik breek de tegenstand van allen die hem haten,
mijn goedertierenheid zal nimmer hem verlaten.
Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien komen,
zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst de
stromen.
18. Uw vijanden, o Heer, uw vijanden rondom,
hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom!
Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning.
Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing.
Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen.
Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen, amen.
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Gebeden :
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
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3.
Aandacht voor de collecte

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.

Zegen, met een gezongen Amen

De kinderen komen terug uit hun eigen dienst
Wij zingen staande ons slotlied: 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.
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0-0-0-0-0
MEDEDELINGEN
-----------------Volgende week, zondag 3 april 2022, om 9:30 uur gaat
ds. Boersma-Prins voor.
---------------Volgende week, zondag 3 april 2022, om 19:00 uur gaat
Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld voor in een Praisedienst.
---------------Op 30 maart wordt er weer een avond voor pastoraal bezoekers
en geïnteresseerden gehouden. De avond begint om 19.15 uur,
hier in de Petruskerk.
Meer informatie is vermeld in de Wegwijzer van maart.
------------------------------------------------------------------
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