GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST
ORDE VAN DE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
24 juli 2022 09:30 uur
Zesde zondag van de zomer
Liturgische kleur: Groen
Leg uw last op de HEER en hij zal u
steunen, nooit zal hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Psalm 55: 23

Voorganger: Ds. G. van den Dool
uit Vledder

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor
te bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
VOORBEREIDING (KOMEN BIJ GOD EN BIJ
ELKAAR)
Wij zingen staande ons Intochtslied
Psalm 92: 2,3
2

Gezegend zal Hij wezen /
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep /
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, /
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend /
de grote naam des Heren.

3

Gij hebt mij door uw daden, /
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, /
ik juich om uw genade.

Organist: Dhr. A. Dijkslag
Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten
Lector: Dhr. P. Hammingh

Collectes:

Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

2

Hoe groot zijn uwe werken, /
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. /
Gij zult hun hart versterken.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Moment van stilte
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
Wij zingen Psalm 92: 7 en aansluitend het
Klein Gloria
7

Zoals de cederbomen /
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron /
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, /
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. /
Hun lot zal in zijn hand zijn.
3

(wij gaan zitten)
Gebed van toenadering
Woorden die de weg wijzen: Hoor, Israël! …….
Wij zingen Lied 919: 1,2,4
1

Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2

Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
4

al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.
4

Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT (DE
SCHRIFTEN GAAN OPEN)
Gebed om Woord en Geest
Moment met de kinderen die naar de kindernevendienst gaan.
Wij zingen het kinderlied van de week: Ik
wandel in het licht (ELB 184: 3,4)
3

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
5

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan mij ooit scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
4

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan mij ooit scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lezing Eerste Testament: Psalm 40: 1-11
1
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
2
Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en Hij boog zich naar mij toe,
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
3
Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.
6

4

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de HEER.
5
Gelukkig de mens
die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen,
tot hen die verstrikt zijn in leugens.
6
Veel wonderen hebt U verricht,
veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met U!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.
7
Offers en gaven verlangt U niet,
brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.
Nee, U hebt mijn oren voor U geopend
8
en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,
over mij is in de boekrol geschreven.’
9
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,
diep in mij koester ik uw wet.
10
Wanneer het volk bijeen is,
spreek ik over uw rechtvaardigheid,
ik houd mijn lippen niet gesloten,
U weet het, HEER.
11
Uw goedheid verberg ik niet in mijn hart,
maar ik getuig van uw trouw en uw hulp.
7

In de kring van het volk verheel ik niet
hoe liefdevol, hoe trouw U bent.
Efeziërs 3: 20,21
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan wij vragen of denken,
aan Hem komt de eer toe,
in de kerk en in Christus Jezus,
van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid.
Amen.

Wij zingen Psalm 138: 3,4
3

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit / ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.

4

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
8

De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, / wil bijstand zenden.
Lucas 11: 1-13
1
Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij
zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals
ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
2
Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg
dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig
hebben.
4
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf
vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En
breng ons niet in beproeving.”’
5
Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van
jullie een vriend heeft en midden in de nacht
naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je
mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me
is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets
om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu
eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig!
De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn
al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven
9

wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn,
dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij
nodig heeft. 9 Daarom zeg Ik jullie: vraag en er
zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan. 10
Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt
vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
11
Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het
om vis vraagt, in plaats van een vis een slang
geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei
vraagt? 13 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je
kinderen al goede gaven kunnen schenken,
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan
niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’
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
10

Wij zingen Lied 370: 1,2,3
1

Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

2

Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3

Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

====================================
Wij gaan zo mogelijk staan en gedenken:
Mevrouw A. Scheer– Goudriaan
* 3 juni 1937
20 juli 2022
en zingen ook staande Psalm 139: 1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Wij gaan zitten.
====================================
Dankzegging, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de collecte

ONS ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN

11

12

Wij zingen staande Lied 981: 1,2,3,4,5
1

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

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
0-0-0-0-0-0

2

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
13

14

Mededelingen:
Volgende week, zondag 31 juli 2022, om
9:30 uur, gaat Dr. J. Wiegers uit Olst voor.
—————
Aankomende dinsdag 26 juli is er weer het
maandelijkse koffie-uurtje in De Rots. U bent
van harte welkom vanaf 10:00 uur tot ca. 11:00
uur.
—————
Ds. Boersma is van maandag 18 juli tot en met
zondag 31 juli met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het team pastoraat. De contactgegevens vindt u op de website en in de Wegwijzer. Voor overige zaken kunt
u uiteraard ook één van de kerkenraadsleden
benaderen.
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