GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
31 juli 2022 09:30

Liturgische kleur: Groen
Ontzagwekkend bent u, God, in uw
heiligdom. De God van Israël, hij geeft
macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!
Psalm 68: 36

Voorganger: Dr. J. Wiegers uit Olst
Organist: Dhr. K. Bredenhoff
Ouderling van dienst: Mevr. N. Dubois-Bastiaans
Lector: Mw. W.A. IJzerman

Collectes:

Bloemenfonds
Kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente Wapenveld
Zondag 31 juli 2022, 9.30 u
Voorg. Ds. J. Wiegers, Olst
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor
te bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst.
Wij zingen staande ons intochtslied:
Psalm. 47: 1 en 2, de Psalm van de zondag
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God steeg voor ons oog / met gejuich omhoog.
Ieder hoort het al: / luid klinkt hoorngeschal.
Mensen, aarzel niet, / zing voor Hem een lied
met een nieuw refrein: / “God zal Koning zijn.
Heel de aarde wacht / op zijn koningsmacht”.
Aarzel daarom niet: / zing een vrolijk lied.
Stil gebed + openingsgebed
ONZE HULP 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)
KYRIEGEBED
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Wij zingen een LOFLIED Lied 295 (met solo),
de gemeente zingt het refrein
als inleiding op de Schriftlezingen
0

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

1

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
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Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
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Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
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Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Laten wij bidden bij de opening van de Schrift
Het Kindermoment.
Wij zingen het kinderlied: "Ik wandel in het
licht met Jezus" ELB 184 vers 3 en 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.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ’k luister naar ijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus 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.
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Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ’k luister naar ijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
De kinderen gaan naar hun eigen dienst.
Schriftlezing uit het Oude Testament:
Genesis 18 vers 20 - 33
20. De Heer zei: De klacht over Sedoom en
Amorah, die is groot en hun zonde, die is erg
zwaar. 21. Laat Ik afdalen en kijken of zij dat alles gedaan hebben, zoals het geroep dat tot Mij
kwam, of niet. Ik zal het weten. 22. De mannen
keerden zich daarvandaan om en gingen naar
Sedoom, maar Abrahaam bleef nog staan bij de
Heer. 23. Abrahaam kwam dichterbij en zei: Zult
U dan ook een rechtvaardige van het leven beroven samen met een zondaar? 24. Misschien
zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad. Zult U
die dan echt van het leven beroven en de plaats
niet vergeven omwille van de vijftig rechtvaardigen in haar? 25. Het zij verre van U dat te doen,
een rechtvaardige te doden samen met een
zondaar. Dan zou een rechtvaardige zijn als een
zondaar. Het zij verre van U. Zou de rechter van
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de hele aarde geen recht doen? 26. De Heer
zei: Als Ik in Sedoom vijftig rechtvaardigen in de
stad vind dan zal Ik de hele plaats vergeven
omwille van hen. 27. Abrahaam antwoordde:
Luister, ik heb het gewaagd tegen mijn Heer te
spreken, terwijl ik slechts stof en as ben. 28.
Misschien ontbreken aan de vijftig rechtvaardigen er vijf. Zult U dan vanwege de vijf de hele
stad verwoesten?
Hij zei: Ik zal niet vernietigen als Ik er daar vijfenveertig vind. 29. Hij sprak weer tegen Hem en
zei: Misschien worden er daar veertig gevonden. Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van de
veertig.
30. Hij zei: Laat de Heer niet boos worden als ik
spreek. Misschien worden er daar dertig gevonden. Hij zei: Ik zal het niet doen als Ik er daar
dertig vind. 31. Hij zei: Luister, ik waag het tegen mijn Heer te spreken. Misschien worden er
daar twintig gevonden. En Hij zei: Ik zal niet vernietigen omwille van de twintig. 32. Hij zei: Laat
de Heer niet boos worden als ik nog eenmaal
spreek. Misschien worden er daar tien gevonden. Hij zei: Ik zal niet vernietigen omwille van
de tien. 33. De Heer ging weg toen Hij klaar was
met Abrahaam te spreken. En Abrahaam keerde
naar zijn woonplaats terug.
Tot zover de lezing uit de profeten
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Wij zingen Psalm 138: 1 en 2, de antwoordpsalm.
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Laat alle koningen uw naam
en grote faam / op aarde prijzen
- zij hebben uw verbond gehoord en om uw woord / U eer bewijzen:
“Groot is de majesteit van God,
Hij keert zich tot / wie zich laag achten,
maar wie zich hoogverheven vindt
wordt niet bemind, / zij zijn verachten.”

Schriftlezing uit de brieven: Romeinen 8: 26-30
26. Net zo helpt ook de Geest onze zwakte; wij
weten namelijk niet hoe wij moeten bidden,
maar de Geest zelf is onze voorspraak met onuitsprekelijke zuchten.
27. En Hij die de harten onderzoekt weet wat de
manier van denken van de Geest is omdat Hij
volgens de wil van God pleit voor de gelovigen.
28. Wij weten namelijk dat voor wie God liefhebben alles ten goede bijdraagt voor wie naar zijn
voornemen geroepen zijn.
29. Want van wie Hij al kende heeft Hij van te
voren ook bepaald dat zij een evenbeeld worden
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naar het voorbeeld zijn Zoon, om zelf de meest
vooraanstaande te worden onder vele geloofsgenoten; 30. en wie Hij heeft uitgekozen, die
heeft Hij ook geroepen; en wie Hij geroepen
heeft, die heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij
heeft vrijgesproken, die heeft Hij ook geprezen.
Tot zover de lezing uit de brieven
Wij zingen Lied 675: 1, 2 bij de woorden van
de briefschrijver
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!
10

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!

Schriftlezing uit het Evangelie: Lukas 11: 1-13
11.1. Hij was eens ergens aan het bidden en
toen Hij ophield zei een van zijn leerlingen tegen
Hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft. 2. Hij zei tegen
hen: Wanneer jullie bidden, moet je zeggen: Vader, laat uw Naam geheiligd worden; laat uw koninkrijk komen; 3. geef ons elke dag ons brood
dat wij vandaag nodig hebben; 4. en vergeef
ons onze zonden, want wijzelf vergeven ieder11

een die ons iets schuldig is; en breng ons niet in
beproeving. 5. Hij zei ook tegen hen: Wie van
jullie heeft een vriend gehad die midden in de
nacht bij hem kwam en tegen hem zei: Vriend,
leen mij drie broden, 6. er is namelijk een vriend
van mij, die op reis is, bij mij gekomen en ik heb
niets wat ik hem kan aanbieden; 7. zou degene
die binnen was dan zeggen: Val me niet lastig;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik zijn
naar bed; ik kan niet opstaan om ze je te geven.
8. Ik zeg jullie: Ook al zou hij niet opgestaan zijn
om ze hem te geven omdat hij zijn vriend was,
vanwege zijn aandringen zou hij opstaan om
hem te geven zoveel hij nodig had. 9. En Ik zeg
jullie: Vraag en jullie zal gegeven worden, zoek
en jullie zullen vinden, klop en er zal voor jullie
open gedaan worden. 10. Iedereen die vraagt
ontvangt namelijk en iedereen die zoekt vindt en
voor wie klopt zal opengedaan worden. 11. Is er
soms een vader onder jullie die, als zijn zoon
een vis zal vragen, hem dan in plaats van een
vis een slang zal geven? 12. Of als hij een ei zal
vragen, hem een schorpioen zal geven? 13. Als
jullie dan, terwijl jullie slecht zijn, in staat zijn
goede geschenken aan jullie kinderen te geven,
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel aan
God gewijde geest geven aan hen die Hem dat
vragen.
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Tot zover de lezing uit het evangelie.

Wij zingen Lied 756: 1, 4 en 5, bij de woorden
van Jezus
1

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
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Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
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Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

VERKONDIGING
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Wij zingen Lied: 370, als geloofslied

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.
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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.
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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.

Dankzegging en voorbeden
De kinderen komen terug.
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(Aandacht voor de Collecte en mededelingen)

Wij zingen staande ons slotlied:
Lied 993: 1, 2, 6 en 7
1

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
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wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

6

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.
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Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Heenzending en Zegen
(De gemeente zingt het “Amen”)
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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De Medelingen:
Volgende week, zondag 7 augustus 2022,
om 9:30 uur, gaat
Ds. Van Slageren uit Zwolle voor.
———————————————
—————————
—-
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