Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
Op
Zondag Als pas geboren kinderen
Tweede zondag van Pasen
24 april 2022

09:30
Liturgische kleur: Wit

Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere
melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw
redding bereikt.
1 Petrus 2: 2.

Voorganger: Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem
Organist: Dhr. A. Dijkslag
Collectes:
Paaszendingscollecte
Kerk
Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST
Tweede zondag van Pasen
Thema: ‘Een feest van (h)erkenning’
Orgelspel
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom en mededelingen
Wij zingen staande ons Aanvangslied: Psalm 111: 1 en 5
1

Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
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Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Stil gebed, Bemoediging en Groet

2

Wij zingen staande het Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(Wij gaan zitten)
Gebed om ontferming
Woord van Leven
Wij zingen: Ev. Liedb. 125: 1 - 3
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft,
die al het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden wordt
eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
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Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht;
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Gebed bij de opening van de Bijbel
Moment met de kinderen – naar nevendienst
Zingen kinderlied: ELB 79: 1 - 4
1.

Vrede zij U, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
Vrede zij U, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.

2.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,
dat maakt u vrij.

3.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
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4.

Vrede zij U, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
Vrede zij U, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.

Bijbellezing uit Lucas 24: 13-35 (NBV21) (lector)
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar
Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd
ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus
zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd
vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun:
‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber
gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet
wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat
dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God
en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben
Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden,
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen
dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij
leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en
troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus
zagen ze niet.’ 25 Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo
weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet
geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de
messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te
gaan?’ 27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften
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over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus
deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk
bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want
het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen
mee en bleef bij hen. 30 Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en
gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze
Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden
ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op
en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de
anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ 35
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en
hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van
het brood.
Wij zingen: LB 646 alle 4 "De Heer is onze reisgenoot"
1

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

2

Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

3

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

6

4

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen: “Sta op als mens van zegen”
2 coupletten melodie LB 345
Sta op als mens van zegen,
verspreider van het licht,
aan wie is af te lezen
de glans van Gods gezicht.
Aan wie is uit te horen
de waarheid van zijn stem.
Sta op als mens van zegen,
geroepene door Hem.
Sta op als mens van liefde,
die omziet naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benart.
Als anker in de branding
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.

Dankgebed, voorbede, persoonlijk stil gebed en gezamenlijk
Onze Vader

7

Aandacht voor de collecte

Kinderen komen terug
Wij zingen staande onze Slotzang: LB 654: 1, 5 en 6
1

Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

5

Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, –
Gij herder die ’t verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
8

6

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Heenzending en zegen met een gezongen : "Amen, amen,
amen"
0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag 1 mei 2022, om 9:30 uur is er een
jeugddienst waarin Roger Dragstra zal voorgaan.
——————————————
Kom gezellig een bakkie doen aankomende dinsdagmorgen
tussen tien en half twaalf in onze kerk. Welkom!
————————————————
Vanwege vakantie is ds. Ida Boersma niet aanwezig van
zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei. Voor pastorale
zaken kunt u contact opnemen met het pastorale team.
Zie voor de contactgegevens de Wegwijzer. Voor overige
zaken kunt u terecht bij de
voorzitter Annemarie van Oosten of de
scriba Johan Hiemstra.
——————————————————-
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