GROOTLETTER LITURGIE

ORDE VAN DIENST

Petruskerk te Wapenveld
26 juni 2022
9:30 uur
Tweede zondag van de zomer
Liturgische kleur: Groen
"De HEER is de kracht van zijn volk,
een burcht van redding voor zijn gezalfde.
Red het volk dat u toebehoort, zegen het,
wees zijn herder en draag het voor eeuwig."
Psalm 28: 8, 9.
Voorganger: Ds. G. van den Dool
uit Willemsoord
Organist: Dhr. A. Dijkslag
Collectes: Diaconie
Kerk
Kosten erediensten

Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst
VOORBEREIDING (komen bij God en bij elkaar)
Wij zingen staande Psalm 119: 12,14
12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.
14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.
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Moment van stilte
Aansluitend zingen wij het Klein Gloria:
voorg.: Onze hulp is in de NAAM van de
HEER
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: Die niet loslaat wat zijn hand begon.
Voorg.: Groet
Allen: Amen

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 van toenadering
Woorden die de weg wijzen: Hoor, Israël!
……….

(wij gaan zitten)

Wij zingen Lied 1005: 1,2,5

Wij zingen Psalm 119: 66
66.
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
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1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het
duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het
duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het
duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Wat God ons te zeggen heeft
(de schriften gaan open)
Gebed om Woord en Geest
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Moment met de kinderen.
Wij zingen het Kinderlied: ELB 420
Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je de Vader vraagt om een brood
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet een.
Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.
Ik ben dezelfde als toen.
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Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur zal Hij open
doen.
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Wij zingen Lied 802: 1,2,5

Gesprekje met de kinderen voordat ze
naar de kindernevendienst gaan

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Schriftlezing: Genesis 12: 1-4
De HEER zei tegen Abram:
‘Trek weg uit je land, verlaat je familie,
verlaat ook je naaste verwanten, en ga
naar het land dat Ik je zal wijzen.
Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je
zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal
Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op
aarde gezegend worden.’
Abram trok weg uit Charan, zoals
de HEER hem had opgedragen, en Lot, de
zoon van zijn broer, ging met hem mee.
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1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein:
5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein:
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Schriftlezing: Lucas 9: 51-62 (vertaling
NBG1951, aangepast)

En het geschiedde, toen de dagen van zijn
opneming in vervulling gingen, dat Hij
– Jezus - zijn aangezicht richtte om naar
Jeruzalem te reizen, en Hij zond boden
voor Zich uit.
En zij gingen heen en kwamen in een dorp
der Samaritanen om alles voor Hem gereed te maken. En zij ontvingen Hem niet,
omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem.
Toen de discipelen Jakobus en Johannes
dit bemerkten, zeiden zij: Heer, wilt U, dat
wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren?
Maar Hij keerde Zich om en bestrafte hen.
En zij gingen naar een ander dorp.
En toen ze op weg waren, zei iemand tot
Hem: Ik zal U volgen, waar U ook heengaat.
En Jezus zei tot hem: De vossen hebben
holen en de vogels in de hemel nesten,
maar de Mensenzoon heeft geen plaats
om het hoofd neer te leggen.
9

En Hij zei tot een ander: Volg Mij.
Maar deze zei: Sta mij toe eerst heen te
gaan en mijn vader te begraven.
Maar Hij zei tot hem:
Laat de doden hun doden begraven;
maar ga jij heen en maak het Koninkrijk
van God bekend.
En weer een ander zei: Ik zal U volgen,
Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen
van mijn huisgenoten.
Maar Jezus zei tegen hem: Niemand, die
de hand aan de ploeg slaat en omkijkt naar
wat achter hem ligt, is geschikt voor het
Koninkrijk van God.
Wij zingen de acclamatie: ‘U komt de lof
toe’ (Lied 339a)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen Lied 941: 1,2,3,4

Ons antwoord: Gebeden en gaven

1. Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader

2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?
3. Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?
4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
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Aandacht voor de collecte

(de kinderen komen terug van de nevendienst)
Wij zingen staande het slotlied: Lied 799:
2,5,6
2. Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.
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5. Kom, laat ons voortgaan kinderen!
De Vader staat ons bij.
Zou soms de last ons hinderen,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking:
Hij maakt het goed met ons!
6. Wij moesten het maar wagen
– ’t is wel het wagen waard –
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Kom, ga met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!

---------MEDEDELINGEN:
---------Volgende week, zondag 3 juli 2022, om
9:30 uur, gaat Ds. I. Boersma– Prins voor.
---

De wereld weer in: wegzending en zegen,
beantwoord met gezongen AMEN
0-0-0-0-0
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