LITURGIE

ORDE VAN DIENST

Petruskerk te Wapenveld
12 juni 2022
09:30 uur
Zondag van de Drie-éénheid

Liturgische kleur: Wit
HEER, onze Heer, hoe machtig is
uw naam op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont.

Psalm 8:2

Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte

Collectes:
(1) Kosten erediensten
(2) Kerk
(3) Doelcollecte

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen staande het Openingslied:
Psalm 27:1,2
1. Mijn licht, mijn heil is Hij,
mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij,
niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
2. Eén ding slechts kan ik van de Heer
verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van
omhoog.
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Hier weidt mijn ziel met een verwonderd
oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil gebed
Votum 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

(wij gaan zitten)

en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.
3. Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
wappert boven d'oceaan!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog:
'O Heer, geleid ons voort!'
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog!

Genadeverkondiging en Leefregel
Wij zingen lied 58: 1,3 (ELB)

Gebed van verootmoediging
Wij zingen Lied 187: 1,3 (ELB)
1. 't Scheepke onder Jezus' hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn op.
Al staat de zee ook hol en hoog
3

1. Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, hallelu, halleluja.
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3. Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan;
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, hallelu, halleluja.

Gebed om verlichting met de Heilige
Geest
Kindermoment
Kinderlied: Lied 420 (ELB)
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.
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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.
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.

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.

De kinderen gaan naar hun nevendienst en
nemen het licht mee.
Schriftlezing Efeze 3: 14-21 NBV
14
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15
die de vader is van elke gemeenschap in
de hemelsferen en op aarde. 16 Moge Hij
vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en
sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat
6

door uw geloof Christus kan gaan wonen
in uw hart, en u geworteld en gegrondvest
blijft in de liefde.
18
Dan zult u met alle heiligen in staat zijn
de lengte en de breedte, de hoogte en de
diepte te begrijpen, 19 ja de liefde van
Christus te kennen die alle kennis te boven
gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van
de volheid van God. 20 Aan Hem die door
de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of
denken, 21 aan Hem komt de eer toe, in de
kerk en in Christus Jezus, van geslacht op
geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

188

Wij zingen Psalm 111: 1; ELB 188; Ps. 111:
6 (achter elkaar)

Verkondiging

1

Wij zingen lied 834: 1,2,3

Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
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'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn
God.
Want in zijn hand light heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar hem op en ik weet: Hij is mij
steeds nabij.
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Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
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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.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Dankzegging en voorbeden
Aandacht voor de collecte
(de kinderen komen terug
van hun nevendienst)
Wij zingen staande het slotlied: gezang
968: 1,2,5
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
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Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Zegen, en een gezongen "Amen".
0-0-0-0-0
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--------------------------MEDEDELINGEN:
---------Volgende week, zondag 19 juni 2022, om
9:30 uur is er avondmaal en gaat Ds. I.
Boersma - Prins voor.
-------Volgende week, zondag 19 juni 2022, om
19:00 uur is er avondmaal en gaat Ds.
A.M. van de Wetering uit Epe voor.
---
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