
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
27 november 2022  

09:30 uur 

 

Eerste zondag van de Advent 

Liturgische kleur: PAARS 

 

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,  
mijn God, op u vertrouw ik. 

Psalm 25: 1, 2a. 
 
 
 
Voorganger:   Ds. G. van den Dool uit Vledder 
Organist:         Dhr. Th. van de Wal 
Ouderling van Dienst: Mw. A. van Oosten 
Lector:                 Dhr. P. Hammingh 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Kosten erediensten 
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(uit: H.N. Werkman, Chassidische Legenden) 

 
 

Thema: Doe Mij open, laat Mij in… 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
van dienst. 

 
KOMEN BIJ GOD EN BIJ ELKAAR 
 
(VOORBEREIDING) 
 
Wij zingen staande Lied 432a en direct aan-
sluitend Psalm 25: 2,6 (Nieuwe Psalmberij-
ming) 

 
Mijn leven til ik, God, naar U omhoog,  
op U vertrouw ik. 
 

2.  HEER, leer mij uw waarheid kennen  
en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen,  
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt.  
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed:  
altijd blijf ik U verwachten. 
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6. Wat een wonder mag dit heten:  
God laat ieder die Hem dient 
zijn verbondsgeheimen weten. 
Hij beschouwt hem als een vriend. 
Op de HEER richt ik mijn blik;  
door zijn trouw laat ik mij leiden. 
Als ik vastraak in een strik,  
zal Hij mij opnieuw bevrijden. 

 
We worden een moment stil voor God 
 
Voorganger: Onze hulp is in de NAAM van 
de HEER 

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 
HEEFT 
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwig-
heid 
Allen: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN 
HAND BEGON 
Voorganger: Groet 
Allen: AMEN 
 
(wij gaan zitten) 
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Wij zingen Psalm 25: 8 en direct aansluitend 
Lied 432a 
 
8. Laat oprechtheid mij bewaren;  

geef mij leven in uw licht. 
Ondanks dreigende gevaren  
is mijn hoop op U gericht. 
HEER op wie mijn hart vertrouwt,  
God in wie ik ben geborgen, 
maak het volk waarvan U houdt  
vrij van lijden en van zorgen. 
 
Mijn leven til ik, God,  
naar U omhoog,  
op U vertrouw ik. 

 
Gebed om toenadering en ontferming 
 
Woorden die de weg wijzen: HOOR ISRAËL 
en uit de brieflezing voor de eerste zondag 
van Advent: Romeinen 13: 8, 11,12 
 
8
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, 

want wie de ander liefheeft, heeft de wet 
vervuld. 

11
U kent de huidige tijd: het moment 

6 

is gekomen waarop u uit de slaap moet 
ontwaken, want de redding is ons meer 
nabij dan toen we tot geloof 
kwamen.   

12
De nacht loopt ten einde, de 

dag nadert al. Laten we ons daarom 
ontdoen van de praktijken van de duistern-
is en ons omgorden met de wapens van 
het licht. 
 
Wij zingen Lied 463: 1,3,6,7 
 
1. Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 

3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 

6. Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
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7. Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

 
 
WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT 
(DE BIJBEL GAAT OPEN) 
 
Kindermoment 
 
De eerste adventskaars wordt aangestoken 

 
God zal wonen bij de mensen  
In een wereld vol met zorgen,  
Wachten wij al eeuwenlang,  
Op een lichte, nieuwe morgen  
Hoor je ’t engelengezang?  
Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht.   
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We zingen het kinderlied:  
 

In een wereld, soms zo duister, 
wordt al eeuwenlang gewacht, 
op een nieuwe morgen luister,  
hoor je 't lied al door de nacht? 
God belooft een nieuwe wereld,  
al ons wachten wordt beloond. 
Hij zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht. 
Gloria, gloria, 
God zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht. 
Gloria, gloria 
God zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht 

 
De kinderen gaan naar de kinderneven-
dienst en nemen het licht mee 
 
Schriftlezing: Jesaja 63:19 – 64:4a 
19

Het is alsof U nooit over ons hebt ge-
heerst, alsof uw naam nooit over ons is 
uitgeroepen. Scheurde U maar de hemel 
open om af te dalen! De bergen zouden 
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voor U beven.                                      
1
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals 

vuur water doet koken, zo zou U uw vi-
janden uw naam laten kennen en alle 
volken voor U laten beven, 

2
omdat U de 

geduchte daden doet  waarop wij niet 
durven hopen. Als U toch zou afdalen! De 
bergen zouden voor U beven. 

3
Nog nooit is 

zoiets gehoord, niet eerder zoiets verno-
men. Geen oog zag ooit een god buiten U, 
die opkomt voor wie op Hem wacht. 

4
 U 

komt ieder tegemoet die van harte recht-
vaardig handelt, die uw weg gaat, met U 
voor ogen. 

 
Wij zingen Lied 437: 1,4,5 
 
1. Kom tot ons, scheur de hemelen, 
 Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 
 

 

10 

4. Waar blijft Gij toch, o ’s werelds 
 troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 
 

5. Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos 
ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 

 
Schriftlezing: Openbaring 3: 14 – 21 
14 

Schrijf aan de engel van de gemeente in 
Laodicea: 
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare 
getuige, het begin van Gods schep-
ping: 

15
Ik weet wat u doet, hoe u niet koud 

bent en niet warm. Was u maar koud of 
warm! 

16
Maar nu u lauw bent in plaats van 

warm of koud, zal Ik u uitspuwen. 
17

U zegt 
dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en 
niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe 
ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, 
blind en naakt. 

18
Daarom raad Ik u aan: 
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koop van Mij goud dat in het vuur 
gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren 
om u te kleden en uw naaktheid te 
bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te 
schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer 
kunt zien. 

19 
Iedereen die Ik liefheb wijs Ik 

terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in 
en kom tot inkeer. 

20
Ik sta voor de deur en 

klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik binnenkomen, en we 
zullen samen eten, Ik met hem en hij met 
Mij. 
21 

Wie overwint zal samen met Mij op mijn 
troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen 
heb en samen met mijn Vader op zijn troon 
zit. 

22
Wie oren heeft, moet horen wat de 

Geest tegen de gemeenten zegt.” 
 
Wij zingen Lied 295: 1,3,5 (uit het Lied-
boek van de Kerken 1973) 
 
1.  Aan de deur van 's harten woning 
 klopt des hemels Bruidegom: 

"Op, ontwaak, de nacht is om.  
Buiten wacht uw Heer en Koning: 
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kom mijn bruid, die ik bemin,  
doe mij open, laat mij in!" 
 

3.  Christus van zo ver gekomen,  
wist, hoe Hij u vinden zou. 
Geef u over aan zijn trouw;  
klopt Hij nòg, verwin uw schromen. 
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,  
Hij zoekt bij u in te gaan. 
 

5.  Aan de deur der wereldtijden  
klopt nog eens de Bruidegom: 
"Op, ontwaakt, de nacht is om!  
Nu de zon, de langverbeide, 
rijzen gaat, schort op uw kleed,  
maakt u voor de dag gereed!" 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Wij zingen Lied 445: 1,2,4 
 
1. De nacht is haast ten einde, 

de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
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de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 

2. Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de engelen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 

4. God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 
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Dankzegging en voorbeden, stil gebed, 
Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zingen staande het slotlied: Lied 449: 
1,2,3,4 (melodie Lied 801) 
 
1. In de duisternis verwachten 

wij het licht dat komen zal, 
Hem, die in de nacht der nachten 
wordt geboren in een stal. 
 

2. Onze hunkerende ogen 
blijven op één doel gericht, 
op de opgang uit den hoge, 
de verschijning van het licht, 
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3. op zijn lieflijke verschijnen 
in het midden van de tijd, 
in de harten van de zijnen, 
in de wereld wijd en zijd, 
 

4. op de wereldwijde vrede, 
als Hij werkelijk komen zal, 
te beginnen in het heden, 
te beginnen in de stal. 

 
  
DE WERELD WEER IN 
 
Heenzending en Zegen, en gezongen 
AMEN. 
 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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--------------------- 

Mededelingen: 

------ 

 Volgende week zondag, 4 december 2022, om 
9:30 uur gaat ds. I. Boersma - Prins voor.  

 

------------ 


