Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst
In de Petruskerk
Op
1 mei 2022
09:30 uur
Derde zondag van Pasen

Zondag 's Heren Goedertierenheid
Liturgische kleur: Wit

Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.
Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt.
Psalm 33: 5b, 6a
Voorganger: Ds. Roger Dragstra
Organist: Dhr. A. Duizendstra
Muzikale medewerking van Efron en Iris
Collectes:
Bloemenfonds
Kerk
Jeugd– en Jongerenwerk

ORDE VAN DIENST
Jeugddienst 1 mei – Petruskerk Wapenveld
Thema: ‘leve de vrijheid!’
Opw 720 - God maakt vrij (band - solo)
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon
in de naam van de Geest voor Uw troon
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
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Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het,
ja de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.
God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!

3.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Mededelingen
Opw 167 - Samen in de naam van (orgel - samenzang)

1.

Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt in alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
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Overdracht van de dienst

Votum en groet
Opw 851 - Prijs de koning (band - samenzang)
Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.
Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
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Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.
gebed

Met de adem ingehouden
keek de hemel ’s morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.
Zo is Christus’ kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij – voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!
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NLB 839 - Heer van de dans (orgel - samenzang)
1.

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
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3.

4.

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Kindermoment, afgesloten met ELB 79 - Vrede zij U (orgel - samenzang)
1.

2.

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
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

3.

Ontvang mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

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

Schriftlezing Johannes 8:30-36
30
Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem.
31
En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer
u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we
zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt U dan zeggen dat
wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik
verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.
35
Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft
voor eeuwig. 36 Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
Korte preek: ‘vrij gemaakt’
Opw 820 - Feest van genade (band - solo)
Alzo lief had God de wereld
Dat Hij Zijn Zoon gaf en wie in Hem gelooft
Gaat niet verloren Ontvangt het leven,
Dat nooit meer ophoudt
Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
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Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen
Het is een feest van Genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis, kom naar huis, Kom naar huis

Het is een feest van Genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Ik kom naar huis, ik kom naar huis, ik kom naar huis
Opw 794 - No longer slaves (band - samenzang)

Alzo lief had God de wereld
Dat Hij Zijn Zoon gaf en wie in Hem gelooft
Gaat niet verloren Ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt
Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen
Het is een feest van Genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis, kom naar huis, Kom naar huis
Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis,
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis,
Het is een feest van Genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis, kom naar huis, Kom naar huis

9

You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance
from my enemies,
'til all my fears are gone

Refrein:
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.
From my mother’s womb
you have chosen me.
Love has called my name
I've been born again into your family.
Your blood flows through my veins.
Refrein (2x):
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God
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You split the sea
so I could walk right through it.
My fears are drowned in perfect love.
You rescued me
so I could stand and sing:
I am a child of God

Opw 447 - Ik ben vrijgekocht (band - solo)
Ik ben vrijgekocht
Door het hoogste goed.
'K Ben verlost en geheiligd
Door Jezus' bloed.
Al mijn schuld betaald
Door het offerlam.
Halleluja voor de Heer
Die het op zich nam.

You split the sea
So I could walk right through it
My fears are drowned in perfect love
You rescued me
so I could stand and sing:
I am a child of God
I am a child of God
I am a child of God
Refrein (2x):
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God

Schriftlezing Galaten 5:13-14
13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik
die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar
dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
Korte preek ‘Leven in vrijheid’
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Ik ben vrijgekocht
Door het hoogste goed.
'K Ben verlost en geheiligd
Door Jezus' bloed.
Al mijn schuld betaald
Door het offerlam.
Halleluja voor de Heer
Die het op zich nam.
NLB 311 Wij kiezen voor de vrijheid: 1, 3, 4, 6, 8 en 10 melodie a
(orgel - samenzang)

1.

Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd.

3.

En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.
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4.

6.

8.

En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.
Geef ruimte aan je naaste,
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.

Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed.

10. Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.
Gebeden

Collecte

Opwekking 832 - Jezus overwinnaar - (band - samenzang)
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 en 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
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
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
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Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
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, Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

3

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Lied na de dienst: Happy day (band - solo)
The greatest day in history
Death is beaten, You have rescued me
Sing it out, Jesus is alive
The empty cross, the empty grave
Life eternal, You have won the day
Shout it out, Jesus is alive, He’s alive

Zegen

NLB 422 - Laat de woorden die we hoorden (orgel - samenzang)
1.

2.

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
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Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed
When I stand in that place
Free at last, meeting face to face
I am yours, Jesus, You are mine
Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive, He’s alive
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed
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Oh, what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
And oh, what a glorious day
What a glorious name
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed

--------------------------MEDEDELINGEN
Volgende week, zondag 8 mei 2022, om 9:30 uur
gaat Ds. T. Noort uit Ijsselmuiden voor.
Na de dienst is er weer koffiedrinken!
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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