GROOTLETTER LITURGIE
Petruskerk te Wapenveld
19 juni 2022
19:00 uur
Eerste zondag van de zomer
Viering Heilig Avondmaal

Liturgische kleur: Wit
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

Psalm 27: 7a, 9b.

Voorganger: Ds. A.M. van de Wetering uit Epe
Organist: Dhr. J. Smit
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Collectes: Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst

Wij gaan staan en zingen Lied 103: 1 en 8
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

----------MEDEDELINGEN:
----------

Volgende week, zondag 26 juni 2022,
om 9:30 uur, gaat Ds. G. van den Dool uit
Willemsoord voor.
---

8. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Loof engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

Stil gebed, votum en groet
Gebed
2
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4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen, met een gezongen "Amen"
0-0-0-0-0

(wij gaan zitten)
Gelezen geloofsbelijdenis
Nodiging: wij zingen lied 975: 1 en 4 (onder
het naspel nemen we plaats aan tafel)
1. Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
4. Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
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Avondmaal

Breken en delen van het brood

6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Schenken en delen van de wijn

Gebeden

Dankzegging: wij zingen lied 381: 6
( onder het naspel gaan we naar onze
plaatsen terug)

Aandacht voor de collecte

Tafelgebed
Onze Vader

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn
dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14
1 Ik werd opnieuw door de hand van de
HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij
mee en Hij zette mij neer in een dal vol
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Wij zingen staande Lied
657: 1 en 4
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
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Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Verkondiging
Wij zingen Lied 672: 2, 4 en 6
2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
4. Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij ’s Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus’ beeld,
door woord en brood en wijn.
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beenderen. 2 Ik moest er aan alle kanten
omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3 De
HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik
antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U
alleen.’ 4 Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg
tegen deze beenderen: “Dorre beenderen,
luister naar de woorden van de HEER! 5
Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga
jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op
jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.”’
7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen.
Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er
klonk een geruis van botten die naar elkaar
toe bewogen en zich aaneenvoegden. 8 Ik
zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen
trok, maar ademen deden ze nog niet. 9
Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de
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wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen
de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit
de vier windstreken, wind, en blaas in deze
doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10
Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en
de lichamen werden met adem gevuld. Ze
kwamen tot leven en gingen op hun voeten
staan: een onafzienbare menigte.
11 En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze
beenderen zijn het volk van Israël. Het
zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop
is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12 Profeteer daarom en zeg tegen
hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, Ik
zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je
graven komen en Ik zal jullie naar het land
van Israël brengen. 13 Mijn volk, als Ik je
graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER
ben. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat
jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie in je
eigen land laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Wat Ik gezegd
heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’
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Wij zingen Lied 686: 1,2,3
1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
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