Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst
In de Petruskerk
Op

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 het intochtslied: Psalm 43: 1 en 3

3 april 2022
09:30 uur

1.

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3.

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Vijfde zondag van de veertigdagen

Zondag Doe recht (Zondag Judica)
Liturgische kleur: Paars

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht?
.

Psalm 43:1, 2a

Stil gebed, onze hulp en groet

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Mw. J. van de Beerecamp– Bunte

(wij gaan zitten)
Aanvangsgebed

Collectes:
40-Dagenproject
Kerk
Beheer en onderhoud
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Wij zingen Lied 64: Liefste lied van overzee dl. 2 in wisselzang
mannen:
Zoals een hert naar water smacht waar enkel
droogte is,
zo hunker ik naar U, mijn God, in leegte en gemis.
vrouwen:
Naar U dorst ik met heel mijn hart, dat vol
verlangen slaat.
Wanneer zullen mijn ogen zien het licht van uw
gelaat?
allen:
Waarom zo droef, zo moedeloos, waarom dit hart
dat schreit?
De dag komt dat ik U ontmoet, mijn God die mij
bevrijdt.
mannen:
Doe recht, o God en pleit voor mij, rechtvaardig
heet Gij toch?
wees weer mijn anker in dit land van leugen en
bedrog.
vrouwen:
Wees mij toch het betrouwbaar licht dat mij de
weg onthult,
tot ik, als kind bij U aan huis, U zing, van dank
vervuld.
allen:
Waarom zo droef, zo moedeloos, waarom dit hart
dat schreit?
De dag komt dat ik U ontmoet, mijn God die mij
bevrijdt.
Leefregel
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Kindermoment en projectlied
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!
Zet nu je beste beentje voor. De Wijsheid spreekt
ons aan.
En wie haar wijze woorden hoort die weet waar hij
moet gaan.
Refrein
Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt
gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is
hier!
De kinderen gaan naar hun nevendienst en nemen het licht
mee.
Lezing: Spreuken 1: 20-33
20
Wijsheid roept in de straten,
over de pleinen klinkt haar stem,
21
ze laat zich horen bij de poorten,
te midden van alle rumoer roept ze uit:
22
‘Hoe lang nog, onnozele mensen,
hechten jullie aan je onvolwassenheid,
koesteren jullie, spotters, het eigen gelijk,
keren jullie, dwazen, je tegen kennis?
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23

Luister, neem mijn berispingen ter harte –
dan beziel ik je met mijn geest,
dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
24
Maar toen ik je riep, wees je me af,
toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.
25
Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen,
elke berisping heb je genegeerd.
26
Daarom lach ik om je ellende,
schater ik het uit om je ongeluk,
27
wanneer het ongeluk op je afkomt als een storm,
de ellende als een onweer over je losbarst,
leed en nood je treffen.
28
Dan zul je me roepen, maar ik antwoord niet,
je zult me zoeken, maar je vindt me niet.
29
Want je was afkerig van mijn kennis
en toonde geen ontzag voor de HEER.
30
Je nam mijn raad niet aan
en verachtte mijn berispingen.
31
Daarom pluk je de wrange vruchten van je plannen,
je daden liggen je zwaar op de maag.
32
Want wie onnozel is, gaat aan zijn halsstarrigheid ten onder,
en zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om.
33
Maar wie naar mij luistert zal veilig zijn,
hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.’
Wij zingen Lied 849
1.

Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.
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2.

Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

3.

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Lezing: Johannes 12: 20-26
20
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om
God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat tegen
Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De
tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24
Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt
hij veel vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het
voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik
ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader
geëerd worden.
Wij zingen Lied 650: 1 t/m 4, 6 en 7
1.

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
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2.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

2.

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan

3.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

3.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

4.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

4.

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak ons tot wederdienst ons bereid.

6.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Overdenking

Wij zingen Lied 285 (ELB)
1.

Wij zingen Lied 981: 3, 4 en 5

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren
die onze God en leidsman ten leven is.
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3.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
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4.

5.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen en gezongen Amen
0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN
-------Vanavond om 19:00 uur is er een praisedienst. In deze dienst
gaat de heer Hartkamp uit Wapenveld voor en is er muzikale
medewerking van We Believe.
-----------------------------------------------------------------Volgende week, zondag 10 april 2022, om 9:30 uur, gaat
Ds. Koning uit Putten voor en is er weer koffiedrinken na de
dienst.
------------Aankomende dinsdag 5 april is er weer een gemeenteavond.
We starten om 19:30 uur; vanaf 19:00 uur liggen de financiële
stukken ter inzage.
------------------------------------------------------------------
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