GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
7 augustus 2022 09:30 uur

MEDEDELINGEN
----Volgende week, zondag 14 augustus 2022 om
9:30 uur, gaat gaat Ds. I. Boersma- Prins voor.
Na de dienst is er koffie drinken
----------------------------------------------

Achtste zondag van de zomer
Liturgische kleur: Groen
God, breng mij uitkomst, HEER, kom mij
haastig te hulp.

Psalm 70:2

Voorganger: Ds. J. van Slageren uit Zwolle
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Ouderling v. dienst: Dhr. A. C. van de Beerecamp
Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars

Collectes:
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Diaconie
Kerk
Beheer en onderhoud

ORDE VAN DE MORGENDIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor
te bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst.
VOORBEREIDING
Wij zingen staande het intochtslied:
Psalm 31: 1, 4, 15.
1. Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
4. In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.
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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!

Zegenbede en gezongen Amen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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Aandacht voor de collecte

15. Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o Here,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit de hoge
voor aller mensen ogen.
Stil gebed

Wij zingen staande het slotlied:
Lied 675: 1, 2.
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!
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Onze hulp en Groet
Wij zingen het Glorialied:
Lied 213: 1, 2, 3, 4, 5
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
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3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan.

Wij zingen Lied 756: 1, 2, 5, 8.

4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

5. Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

5. Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

8. De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

(wij gaan zitten)
DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebed om ontferming
Gebeden: dankgebed, voorbede, stilgebed,
Onze Vader
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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 : Lied ( Psalm) 34: 3, 7.
3. Een arme riep in nood.
De Here hoorde naar zijn stem,
God, die in al zijn angsten hem
uitzicht en redding bood.
Rondom Gods knechten staat
des Heren engel als een wacht.
Hij weert des vijands overmacht
en redt hen van het kwaad.
7. Wie God roept hoort Hij aan
en Hij verlost wie is benard.
Hij zal gebrokenen van hart
in gunst terzijde staan.
Wie ’s Heren recht betracht
vindt in de wereld droefenis,
maar God, die zijn verlosser is,
blijft op zijn heil bedacht.

Leefregel: Exodus 20: 1-7
1
Toen sprak God deze woorden:
2
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte,
uit de slavernij, heeft bevrijd.
3
Vereer naast Mij geen andere goden.
4
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of
van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel er niet voor neer en vereer
ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen
ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep
Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording,
tot in het derde en vierde geslacht; 6 maar als ze
Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik
mijn trouw tot in het duizendste geslacht.
7
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet,
want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit
gaan.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Moment met de kinderen die naar de nevendienst gaan

Verkondiging
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Wij zingen het kinderlied mee met de
beamer: Breng ons samen (Opw. 797)
1.

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde,
Die U aan ons geeft.
3.

U roept ons samen voor woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.
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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 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
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Wij zingen: Lied (Psalm) 34: 1, 2.
1. Ik loof de Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op de Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zicht tezaam.
Verhef met mij des Heren naam,
zegen die en wees blij.

2. ’k Heb naar de Heer gevraagd
en Hij beantwoordt mijn gebed.
Hij heeft mij van mijn angst gered,
en mijn verlossing daagt.
Die opzien naar de Heer,
zij zullen blinken in het licht,
geen schaamrood is op hun gezicht,
nooit slaan zij d’ogen neer.
Schriftlezing: Lukas 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.’
10

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde,
Die U aan ons geeft.
Bridge
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één !
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde…
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde,
Die U aan ons geeft.

Schriftlezing: Genesis 18: 16- 33.
16
Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze
hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met
hen mee om hun uitgeleide te doen. 17 De
HEER dacht: Waarom zou Ik voor Abraham
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geheimhouden wat Ik van plan ben? 18 Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk
voortkomen, en in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. 19 Want Ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die Ik
wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat Ik Abraham
heb toegezegd. 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn
ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en
Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik
zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die
Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil
Ik weten.’ 22 Toen gingen de mannen weg, naar
Sodom, maar Abraham bleef voor de HEER
staan. 23 Abraham ging dichter naar Hem toe en
vroeg: ‘Wilt U dan behalve de schuldigen ook de
onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien
dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou U
die dan ook uit het leven wegrukken en niet de
hele stad vergeving schenken omwille van die
vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt U
toch niet doen, hen samen met de schuldigen
laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren.
Dat kunt U toch niet doen! Hij die rechter is over
de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als Ik in Sodom
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vijftig onschuldigen aantref, zal Ik omwille van
hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop
zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets
dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou U dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’
antwoordde Hij, ‘Ik zal haar niet verwoesten als
Ik er vijfenveertig aantref.’ 29 Opnieuw sprak
Abraham Hem aan: ‘En stel dat het er maar
veertig zijn.’ ‘Dan zal Ik het niet doen omwille
van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat U
niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag
door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik
zal het niet doen als Ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te
spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan
zal Ik de stad niet verwoesten omwille van die
twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat U niet
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer
waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien
zijn.’ ‘Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille
van die tien.’ 33 Zodra de HEER zijn gesprek met
Abraham had beëindigd, ging Hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
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