LITURGIE
Petruskerk te Wapenveld
29 mei 2022
09:30 uur
Zondag Hoor

Liturgische kleur: Wit
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken.
Verberg uw gelaat niet voor mij.

Psalm 27: 7a, 8c, 9a.

Voorganger: Ds. G.C. van Rheenen uit Hattem
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte
Collectes:
Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

ORDE VAN DIENST

Thema: ‘Blijf in Mij!’
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst
Wij gaan staan en zingen de Openingspsalm: Ps. 97: 1 en 6
1. Groot koning is de Heer.
Volken bewijs Hem eer,
breek uit in jubel, aarde
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
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6. Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Stil moment
Bemoediging en groet
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.

Gebed om ontferming
Woord van Leven
Wij zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 6 ‘Liefde
eenmaal uitgesproken’
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.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

(wij gaan zitten)
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6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Kom, o heil'ge Geest van God,
wij verwachten U.
Kom, o heil'ge Geest van God,
bedauw ons hart opnieuw.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen

Kindermoment:
Wij zingen het Kinderlied: (ELB 146)

Bijbellezing: Johannes 15: 1-11
1
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is
de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan Mij die
geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij,
opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie
gezegd heb. 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft
en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets
doen. 6 Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij
wordt met andere ranken verzameld, in het

Kom, o heil'ge Geest van God,
wij verwachten U.
Kom, o heil'ge Geest van God,
bedauw ons hart opnieuw.
Kom, o heil'ge Geest van God,
wij verwachten U.
Kom, o heil'ge Geest van God,
bedauw ons hart opnieuw.
Openbaar de Vader.
Heilig Jezus' Naam.
Leid ons in de waarheid.
Bind ons saam.
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vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in Mij
blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar
worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
9
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft
in mijn liefde als je je aan mijn geboden
houdt, zoals Ik me ook aan de geboden
van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. 11 Dit zeg Ik tegen jullie
om je mijn vreugde te geven, dan zal je
vreugde volkomen zijn.
Wij zingen: Lied 653: 1, 5 en 7 ‘U kennen,
uit en tot U leven’
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
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5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Verkondiging
Zingen: Lied 871 alle 4 ‘Jezus zal heersen
waar de zon’
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.
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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.
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.
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecten
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De kinderen komen terug van hun nevendienst
Slotzang: Ev. LiedBundel 212 alle 2 ‘Heer, wat
een voorrecht’
Heer, wat een voorrecht om in liefde te
gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de
nacht.
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Samen te strijden in woord en in werk.
Een zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de
nacht.
Zending en zegen, met een gezamenlijk gezongen "Amen, amen, amen".

--------------------------MEDEDELINGEN

-------------Volgende week, zondag 5 juni 2022, om
9:30 uur gaat Ds. I. Boersma – Prins voor.
Tijdens deze dienst is er ook afscheid en
bevestiging van ambtsdragers. Van harte
welkom!
------------Volgende week zondag 5 juni 2022, is er
om 19:00 uur een praisedienst, waarin ds.
J. Visser uit Ermelo voorgaat.
-------------------------

Orgelspel.
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