LITURGIE

ORDE VAN DIENST

Petruskerk te Wapenveld
22 mei 2022
09:30 uur
Zondag Bidt
Liturgische kleur: Wit
Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,
laat weten tot aan de einden der aarde:
‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!

Jesaja 48: 20b

Voorganger: Dhr. E. Fokkema uit Twello
Organist: Dhr. Th. Van der Wal

Collectes:
Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

THEMA: Grandioze Belofte met
LEVENSLANGE GARANTIE…!’
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij gaan staan en zingen het Intochtslied:
Psalm 67 vs 1 en 3
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
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en uit haar schoot ontspruit
nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
Onze Hulp
Vg: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: Onder de hoede van de hemel, schuilen
wij God, bij U en bij elkaar /
g: onder uw vleugels zoeken wij heil, de
weg ten leven
Vg: In uw licht klaart onze dag op, wordt
zelfs de nacht ons als de dag
g: dat wij ons verbinden aan U en aan el
kaar
Vg: en vol vertrouwen samenleven,
vg/g: gesterkt door Uw zegen.

Groet
Wij zingen het Klein Gloria: zingen Lied
405 vs 1 en 4
1. Heilig, heilig, heilig!
Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde-U ons
lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

4. Heilig, heilig, heilig!
Heer, God almachtig
hemel-,zee en aarde verhoogt uw
heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig.
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
(wij gaan zitten)
Toelichting op het thema van vanmorgen
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Het drempel en kyriëgebed verwoorden we
in deze dienst zingend, door middel van
Lied 364 alle verzen (in wisselzang)
1. (Samen):
Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons,
neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
2. (m)
Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet
bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd.
3. (v)
Gij ziet en hoort
wat onze monde wil spreken,
het is een staam'lend, ontoereikend
teken,
een zwak en machtloos mensenwoord.
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4. (m)
In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen dag en nacht.
5. (v)
Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren;
aan deze plaats doet Gij uw woorden
horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw
naam.
6. (samen):
O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.
Kijken en luisteren naar: ‘Abba Vader’
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Hartversterker (vg)
Wij zingen: Lied 906 vs 6 en 8
6. Streel Gij met uw stralen, God van
licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.
8.
Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart
en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt,
wend mij toe uw wezen,
dat Ge-in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga / zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
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Gebed om het licht en inspiratie van de Heilige Geest bij het openen en verstaan van het
Evangelie
Moment met de kinderen.
Wij zingen het kinderlied van de maand:
ELB 79: 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.
3. Ontvang mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
8

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
De kinderen gaan naar hun nevendienst
Eerste schriftlezing : Joël 2 vs 21-27
21
Wees niet bang meer, akkers, wees blij en
verheug je, want de HEER heeft grote daden
gedaan! 22 Wees niet bang meer, dieren van
het veld, want een kleed van groen bedekt
de woestijn, de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23
En jullie, kinderen van Sion, wees blij en
verheug je in de HEER, jullie God, want Hij
gaf regen om je te verkwikken, Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 24 De
dorsvloeren liggen weer vol met graan,
de perskuipen lopen over van wijn en olie.
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Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die
jaren waarin je oogst is opgevreten door
sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn
grote leger, dat Ik op jullie had afgestuurd.
26
Jullie zullen weer volop te eten hebben,
meer dan genoeg, en de naam van de
HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit meer
zal mijn volk te schande staan.
27
Dan zullen jullie inzien dat Ik in Israëls
midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie
God ben; nooit meer zal mijn volk te
schande staan.
Wij zingen: Lied 678 vs 1, 2, 6 en 9
1. Vrees niet, gij land, verheug u en
wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en
weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis
wordt groen
in dit seizoen.
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2. De wijnstok bloeit, de vijgenboom
zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbe
hagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.
6. Ja ook op wie de vrijheid niet
genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest
uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd
bestaan
In ’s Heren naam.
9. En allen die naar ’s Heren wegen
vragen,
die van zijn grote naam het zegel
dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het
feest
van woord en Geest.
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We lezen uit het NT : Matteüs 5 vs 1-10
1
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de
berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd
worden.
10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid
vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
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Uit dit hoofdstuk ‘vertalen’ we zingend vers
14-16 met de woorden van Lied 838: 1,2

Wij kijken en luisteren naar: ‘Ik zie Goud in
jou’

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Wij zingen: ’ Lied 723 vs 2

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Inzameling van de gaven
Uit dankbaarheid geven en delen we van
datgene wat ons is toevertrouwd.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen staande ons slotlied : 871
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

--------------------------MEDEDELINGEN
Volgende week, zondag 29 mei 2022, om
9:30 uur gaat Ds. G.C. van Rheenen uit
Hattem voor.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.
Uitzending en zegen.
0-0-0-0-0
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