GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
5 juni 2022 09:30
Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze
God draagt ons en redt ons
Psalm 68: 20

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld
Organist: Dhr. A. Dijkslag
Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle
Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp

Collectes:

Pinksterzendingscollecte
Kerk
Orgelfonds

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Eerste Pinksterdag 2022
Petruskerk, Wapenveld
Afscheid ambtsdragers
Jannie Docter- van der Horst (diaken),
Diny van der Scheer- Ruiters (pastoraal werker)
en Jeroen Huisman (ouderling-kerkrentmeester)
Bevestiging ambtsdragers

Antoinet Huisman- Veluwenkamp (diaken) en
Alfred van de Beerecamp
(ouderling-kerkrentmeester)
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor
te bereiden op de dienst.
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Samenzang voor de dienst lied 675
“Geest van hierboven”
1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen - van grote dingen,
als wij ontvangen - al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven, als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege - voor ons verkregen,
Gij zult op aarde - de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten - en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
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Welkom en mededelingen

Wij zingen staande onze
Intochtspsalm 107: 1 en 9
1

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

9

Waarom sluit gij uw ogen?
Zijn licht ontsteekt het licht,
zijn geest komt aangevlogen,
verheft uw aangezicht!
Dank dan de Heer als gij
de doodsnacht zijt ontvloden –
de schemer gaat voorbij,
de morgen is ontboden.

Stil gebed, onze hulp en groet
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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)
Wij zingen op melodie van Lied 680
De stemmen stormen op ons aan:
Waarom toch is Hij heengegaan?
Waarom zijn wij verweesd, verward?
Waarom dat heimwee in ons hart?
Waarom die wond, waarom die pijn?
Wat kan de zin van ziekte zijn,
van liefde, als het bloed zo rood,
verloren in een vroege dood?
Zo zucht de Geest door alles heen,
Hij laat ons zuchtend niet alleen;
de Geest is het die voor ons pleit
en met de schepping mede lijdt.
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Als heimwee is de Geest, zo sterk:
naar huis verlangend roept de kerk,
zij roept als bruid haar bruidegom:
Kom haastig, Here Jezus, kom!
Gebed om ontferming
Wij zingen een Glorialied 218: 1 en 2 (ELB)
Samen in de naam van Jezus
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt 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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Roeping !

Wij zingen Gezang 474: 2
God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
En onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
Laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in ’t ene godlijk licht.
Uitzwaaien ambtsdragers
Wij zingen Lied 841: 2
2

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
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Inleiding op de bevestiging van
Antoinet Huisman en Alfred van de Beerecamp
Geloofsvragen en antwoord
Bevestiging met handdruk en handoplegging en
Gods zegen
Toewijding van de gemeente
Wij zingen Lied 246 ELB
1
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
2
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
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We zingen mee met het liedje
“Ik moet weggaan”
Gesprekje met de kinderen
Schriftlezing Psalm 51 vers 12 - 14
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw
heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de
kracht van een sterke geest.
Wij zingen Lied 834: 2
2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

en lezen verder uit Handelingen 2 vers 1 - 11
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort
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vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6
Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar
spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus
en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de
omgeving van Cyrene
in Libië, inwoners van
Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 en
ook mensen uit Kreta
en Arabië, zowel Joden als proselieten –
wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote
daden.’
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Wij zingen Lied 687: 1 en 2

1

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Overdenking
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Wij zingen Lied 695: 1 - 5

1

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk Onze Vader
Collecte en
mededelingen

Wij zingen staande ons slotlied:
Lied 190: 1 en 3 (op Toonhoogte)
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt
U woord is het pad, de weg waarop ik ga
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
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Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden,
Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk
Heenzending en Zegen met een gezongen
Amen
0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 12 juni 2022, om
9:30 uur gaat Ds. Noort uit IJsselmuiden
voor.
Vanavond is er om 19:00 uur een
praisedienst, waarin ds. J. Visser uit Ermelo
voorgaat.
————————————-
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