
  
Uitzending vanuit de 

Petruskerk te Wapenveld 
onder bijzondere  
omstandigheden 

 
28 juni 2020   09:30 / 19:00 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. I. Boersma– Prins 
 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

kosten erediensten 
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welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Psalm 150: 1  
 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn  naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen! 
 

Stil gebed, onze hulp en groet 
 

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 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 

15 

 



14 
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Lied 1006   
 
Zoekend naar licht,  
hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk,  
heilig, vol luister,  
schijn in de donk’re nacht. 
Christus ons licht,  
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus ons licht,  
schijn ook vandaag,  
hier in uw huis. 
 
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. 
 
 



4 

Refrein: 
Christus ons licht,  
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus ons licht,  
schijn ook vandaag,  
hier in uw huis. 
 
Zoekend naar troost  
zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte  
zijn velen koud. 
Maak ons een huis  
van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd. 
 

Refrein: 
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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MEDEDELINGEN 
--------------------- 
Naast de fysieke collecte kunt u ook online 
aan de collecte geven:  
Installeer de app op uw  
telefoon, vul de gevraagde  
gegevens in, en scan de QR 
Code hiernaast.  
Kijk ook op onze  
website:  www.pkwapenveld.nl 
------------------------- 
Vanaf 5 juli is het plan om (inclusief een 
aantal  beperkingen) fysiek een morgen- 
en een avonddienst te gaan houden. 
Graag horen wij van u of u wilt deelnemen 
aan deze fysieke diensten en ook horen wij 
graag als u zich voor deze diensten wilt af-
melden! 
Wilt u alstublieft reageren via mail naar 
scriba@pkwapenveld.nl of de scriba bellen 
tussen 15-17:00 uur of tussen 20-21:00 uur 
op 038-4477181 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’  
 

Zegen  
 
 

0-0-0-0-0 
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Met zoveel gaven  
aan ons gegeven,  
voor zoveel leed,  
zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars,  
leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is. 
 

Refrein: 
Christus ons licht,  
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus ons licht,  
schijn ook vandaag,  
hier in uw huis. 
 

Gebed 
 

Lied  
Oh Lord, hear my prayer,  
oh Lord hear my prayer. 
When I call, come and listen to me. 
Heer, hoor mijn gebed,  
Heer, hoor mijn gebed. 
Als ik roep antwoord mij!  
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Kindermoment 

 
Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent 
 
Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ... 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ont-
moet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt 
zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’  
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 
mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moei-
te of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn   
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Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft,  
over ons: wil ons genezen,  
bron van Liefde, Liefde zelf. 
 

Dankgebed en voorbeden, onze Vader 
 

Groet aan elkaar 
 

Lied:  Ik zal er zijn   
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn be-
staan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kost-
baar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  
 
Een boog in de wolken als teken van 
trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben 
bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  
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Schriftlezing: Psalm 121 
1Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
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Lied: Leid mij Heer, ik wil volgen   
 
De eerste stap is moeilijk  
als je de weg niet kent, 
alles is onzeker,  
de toekomst onbekend.  
Maar toen U mij beloofde  
om met me mee te gaan,  
ben ik in vertrouwen toch op weg 
gegaan.  
 
Leid mij Heer, ik wil volgen.  
Leid mij Heer, ik wil gaan.  
Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.  
 
De plannen voor mijn leven;  
die zijn bij U bekend,  
ik hoef dus nooit meer bang te zijn  
omdat U bij mij bent.  
U pakt mijn hand en leidt mij,  
en laat mij nooit alleen,  
Uw liefde en genade zijn altijd om 
mij heen.  
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Leid mij Heer, ik wil volgen  
Leid mij Heer, ik wil gaan.  
Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan. 
 

Overdenking  
 
Lied 791   

 
Liefde, eenmaal uitgesproken,  
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening.  
 
Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven,  
daarop hebt Gij ons gebouwd.  
 
Liefde laat zich voluit schenken,  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij Uw gasten zijn.  


