Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst
In de Petruskerk
Op

ORDE VAN DIENST
Welkom en mededelingen
Wij gaan staan en zingen het intochtslied: Psalm 98: 3 en 4
3.

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

15 mei 2022
09:30 uur
Vijfde zondag van Pasen

Zondag Zing!
Liturgische kleur: Wit
Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
Psalm 98:1

Stil gebed, onze hulp en groet
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte
Collectes:
Diaconie
Kerk
Doelcollecte

Wij zingen 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
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Wij zingen Lied 305
1.

2.

3.

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Leefregel
Kinderlied: ELB Vrede zij u
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.

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.
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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

Gesprekje met de kinderen en daarna gaan ze naar de
kindernevendienst
Lezing: Deut. 6: 1-9
1
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van
de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land
aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de
HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten
en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang
u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang
leven. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan
zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en
honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de
God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
4
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5
Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u vandaag
opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek
er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band
op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en
op de poorten van de stad.
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Wij zingen Lied 316: 1 en 4
1.

4.

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Lezing: Johannes 13: 31-35
31
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van
God. 32 Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is,
zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33
Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me
zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook
tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

3.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Verkondiging
Wij zingen Lied 7 liefste lied van overzee
1.

De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
zij weten zich door Hem gewild en bemind.
De kerk is aar mensen in’t voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

2.

De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.

3.

De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

4.

De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
wij weten ons door Hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

Wij zingen Lied 791: 1 t/m 4
1.

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
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Aandacht voor de collecte

2.

De kinderen komen terug van de kindernevendienst en evt. van
de kinderoppas
Wij gaan staan en zingen het Slotlied 891: 1 en 2 (nederlandse
versie)
1.

Heer, ik kom bij U,
neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde.
U houdt van mij.
Heer, ik weet het nu:
in mijn zwakte draagt U mij.
Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer.
Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer.
Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.
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Geef dat ik kan zien.
Laat mij uw gezicht zien, Heer,
dan ken ik uw liefde.
U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart,
want dan kan ik leven, Heer,
zoals U dat wilt:
in de kracht van uw liefde.
Draag mij, Heer.
Neem mij in uw armen.
Draag mij, Heer.
Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij,
dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.
Omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

Zegen en gezongen Amen
0-0-0-0-0

-------------------------MEDEDELINGEN
--------------------------Vanavond, om 19:00 uur, is er een zangdienst,
waarin Ds. Boersma – Prins zal voorgaan.
--------------------------Volgende week, zondag 22 mei 2022, om 9:30 uur
gaat Dhr. E. Fokkema uit Twello voor.
------------De doelcollecte is bestemd voor het werk van Mercy Ships, een
organisatie die een aantal medische programma’s en training &
voorlichting verzorgt om mensen in de armste landen in Afrika te
helpen.
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