Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst
In de Petruskerk

Thema: Nieuwe aarde, de grond waarop ik sta.
ORDE VAN DIENST
Zingen vooraf door We Believe: U bent daar (J. Smit, bewerkt)

3 april 2022
19:00 uur
Vijfde zondag van de veertigdagen
Zondag Doe recht

U bent alles wat ik wenste
Waar ik ooit van heb gedroomd
Waardoor ik weer word herinnerd
Aan een droom die was verstoord
Door U durf ik opnieuw te hopen
in Uw goedheid, duizendvoud
Al mijn liefde zal ik geven
Omdat U zo van me houdt

Praisedienst
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?
.

ORDE VAN DIENST

Psalm 43:1, 2a

Voorganger: Dhr. G. P. Hartkamp uit Wapenveld
Met medewerking van : We Believe
Collectes:
40-Dagenproject
Kerk
Beheer en onderhoud

U bent daar als niemand mij ziet
U beschermt door weer en wind
Als de nacht me plots heel bang maakt
Als de nieuwe dag begint
Ik wil U altijd bij me houden
Nooit meer terug naar dat gemis
Het gevoel van Jezus liefde
Krijgt steeds meer betekenis
Wanneer de klok niet meer zal tikken
En de tijd voor ons stil staat
Als we niets meer durven zeggen
Wat er in ons hart omgaat
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Belooft U mij dat U m’n hand pakt
En me nooit zal laten gaan
Zodat ik niet kan vergeten
Dat U achter mij blijft staan

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Want U bent daar als niemand mij ziet
U beschermt door weer en wind
Als de nacht me plots heel bang maakt
Als de nieuwe dag begint

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Ik wil U altijd bij me houden
Nooit meer terug naar dat gemis
Mijn gevoel van Jezus liefde
Krijgt steeds meer betekenis
Mijn gevoel van Jezus liefde
Krijgt steeds meer betekenis
Welkom door de ouderling van dienst
Openingslied samenzang: Sela, breng ons samen

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde….
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft
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Bemoediging en groet
Samenzang: Opwekking 585 Er is een dag
Er is een dag
Waar al wat leeft al lang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en
Haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn Heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
Wanneer de graven open gaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door
Zijn kracht.
Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
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Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terug komt,
Deel je in zijn heerlijkheid.
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen, amen, amen!
Gebed: We Believe
We Believe: Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
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De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
(2x) Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar
(2x) Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar
Samenzang: Joh. De Heer 19: Ik ben reizend naar die stad 1, 3, 4
1.

'k Ben reizend naar die stad,
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.

Refrein:
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog;
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God Zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.
3.

Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer;
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel
daar boven bij de Heer.

Refrein:
4.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon;
daar vindt de ware strijder rust,
en God Zelf is zijn loon.

Refrein:
Schriftlezing: We Believe
1
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet
meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich
mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is
onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn
en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde
zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken!
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst
heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven
geeft. 7 Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn
en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn
geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met
moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen
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hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel,
dat is de tweede dood.’
Samenzang: Opwekking 464 Wees stil
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Wees stil want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
Overdenking
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Samenzang: Opwekking 818 Op die dag
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij
Refrein:
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag
Refrein (2x)
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
Heer U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Refrein:
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
2x En klinkt het overwinningslied
Gebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecte.

We Believe: Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
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Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Refrein
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Refrein 3x:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Samenzang: Opwekking 733 Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
12

Heer, ik roep tot U
Opnieuw en opnieuw
Heer, ik roep tot U
Opnieuw en opnieuw

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

U bent mijn rots wanneer ik wankel
U richt mij op wanneer ik val
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker
Ik stel mijn hoop alleen op U

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Samenzang: Opwekking 542 God van trouw
(2x) God van trouw
U verandert nooit
Eeuwige, U mijn Vredevorst
Aller Heer, ik vertrouw op U
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Zegen
Slotlied Samenzang: Op toonhoogte 150 De grond waarop ik
sta
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig,
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want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden,
Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Na de dienst: We Believe: Sela: geef ons vrede

MEDEDELINGEN
-------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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