
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
4 december 2022  

19:00 uur 

 

Tweede zondag van de Advent 

Zondag Volk van Sion 

Praisedienst 

 

Liturgische kleur: PAARS 

 

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont,  
je hoeft geen tranen meer te storten.  

Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt,  
hij zal antwoorden zodra hij je hoort. 

Jesaja 30:19 

 
Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins 

Ouderling van dienst: Dhr. A. C.  van de Beerecamp 
m.m.v. Joyce van Boven & Band 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Werelddiaconaat 
Kerk 

Gebouwen en onderhoud 
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Voor de dienst zingen we het lied waar we 
de  zangdienst op de eeuwigheidszondag 
mee afsloten: 
 
1. In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

2. Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 

Refrein:  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
 
  

ORDE VAN DE DIENST 
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3. U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 

Refrein:   
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

 
4. U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
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Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Lied 97 ELB (staande) 
 
1. Bereidt de weg van de Heer, 

effent de baan in Jezus' naam. 
Hij zal de poorten van uw hart bin-
nengaan. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 

Refrein: 
Wij zullen heel de aarde vullen met 
lof. 
Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 
Wij willen Hem alleen, 
geen ander als Heer. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 

2. En Jezus komt weer terug, 
wij zullen Hem zien  
in al zijn pracht, vol glorie en macht, 
maar wij ervaren nu reeds zijn ko-
ningschap. 
Hosanna, wij dienen de Heer. 
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Refrein:  
Wij zullen heel de aarde vullen met 
lof. 
Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 
Wij willen Hem alleen, 
geen ander als Heer. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 

3. Zijn rijk breekt krachtig baan. 
De schepping wordt vrij 
onder zijn heerschappij. 
Eens buigt zich elke knie 
en juicht elke tong: 
Hosanna, want Jezus is Heer. 
 

Refrein: 
Wij zullen heel de aarde vullen met 
lof. 

Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 
Wij willen Hem alleen, 
geen ander als Heer. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 
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(we gaan zitten) 
 
Lied 494 Opwekking 
 

Soms als ik uw liefde voel zomaar 
op de straat, heel dichtbij 
dan bid ik en fluister ik uw naam. 
Soms als U mij aanraakt Heer op een 
stil moment van de dag, 
dan zing ik: mijn God, ik heb U lief. 
En af en toe, dan zou mijn hart haast 
barsten, 
als ik ervaar hoe groot uw liefde is. 
Dan groeit in mij steeds sterker dit 
verlangen: 
Laat heel de wereld zien, hoe echt 
uw liefde is. 

Ik heb U lief wil ik roepen over 
straat. 
Ik heb U lief wil ik schreeuwen uit 
mijn hart. 
Ik heb U lief om uw liefde echt en 
diep, ja uw liefde heb ik lief. 
Ik heb U lief wil ik roepen over 
straat, 
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Ik heb U lief wil ik schreeuwen uit 
mijn hart. 
Ik heb U lief om uw liefde echt en 
diep, ja uw liefde heb ik lief. 

 
Gebed 
 
Lied 461 (Opwekking) 
 

Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht; 
Adem en stem, al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer,  
heel de aarde wees blij, 
Zing van de Koning  
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden,  
de zee juicht mee  
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bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen  
voor dat wat U schiep, 
Mijn leven lang loven  
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed  
als een leven heel dicht bij U. 
 
Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht; 
Adem en stem, al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer,  
heel de aarde wees blij, 
Zing van de Koning  
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden,  
de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam. 
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U wil ik prijzen  
voor dat wat U schiep, 
Mijn leven lang loven  
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed  
als een leven heel dicht bij U. 
 

Schriftlezing Lucas 1: 46-56 
46

 Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47 

mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste 
dienares. Alle geslachten zullen mij voort-
aan gelukkig prijzen, 

49 
ja, grote dingen 

heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
50 

Barmhartig is Hij, van geslacht op ge-
slacht, voor al wie Hem vereert. 
51 

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn 
arm en drijft uiteen wie zich verheven wa-
nen, 

52
 heersers stoot Hij van hun troon 

en wie gering is geeft Hij aanzien. 
53 

Wie honger heeft overlaadt Hij met ga-
ven, maar rijken stuurt Hij weg met lege 
handen. 
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54-55 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 

dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft 
beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeu-
wigheid.’ 
56

 Maria bleef ongeveer drie maanden bij 
haar, en ging toen terug naar huis.  
 
Lied ‘Magnificat’ (Sela) 
 

Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, 
met al mijn adem dank ik God. 
Hij dacht aan mij, richtte mij op. 
De mensen prijzen mij gelukkig. 
  
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
  
Barmhartig is Hij altijd weer, 
voor wie hem volgen en hem dienen. 
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is; 
hoogmoedigen heeft Hij verslagen. 
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Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
   
Voor machtigen is er geen plaats; 
Hij heeft hen van hun troon gesto-
ten. 
De kleine mensen maakt Hij groot; 
Hij zet ze op een voetstuk neer. 
  
De rijke mensen stuurt Hij weg, 
met lege handen naar hun huis te-
rug. 
De hongerigen geeft Hij veel; 
Hij overlaadt hen met het beste. 
  
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
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Hij neemt het op voor Israël, 
komt alles na wat Hij hen heeft be-
loofd. 
Bewijst zo zijn barmhartigheid, 
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. 
 
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 
Maak groot de Heer prijs Hem,  
heilig is zijn naam. 

  
Korte overdenking: de verwondering van 
Maria 
 
Lied: Mary did you know? (in de vertaling 
van Sela: ‘Maria,had je door…)  
 
1. Maria, had je door dat jouw baby ooit 
 zou wandelen op water? 

Maria, had je door dat jouw baby ooit 
de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je 
hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij 
schenkt het weer aan jou.  
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2. Maria, had je door dat jouw baby ooit 
 de blinden zou genezen? 

Maria, had je door hoe jouw baby ooit 
de stormen zou bevelen? 

Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de 
hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen is een 
kus op Gods gelaat. 
  
Kon je het al zien?  
De blinde ziet, de dove hoort, de do-
den leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle 
eer aan God! 
  

3. Maria, had je door dat jouw baby ooit 
 de schepping zag beginnen? 

Maria, had je door dat jouw baby ooit 
de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: 
jouw zoon als lam van God? 

De baby in je armen is waarlijk God 
met ons. 
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Lied ‘Immanuel’ (opwekking 146) 
 

Immanuel, Immanuel,  
zijn naam zal zijn Immanuel. 
God met ons, getoond aan ons,  
zijn naam zal zijn, Immanuel. (2x) 

 
Dankgebed 
 
Luisterlied ‘Ondoorgrondelijk’ 
 
Na enkele mededelingen is ons slotlied 
789 (Opwekking): 

 
1. U leert me lopen op het water, 

de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
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2. De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt 
stand. 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 

Bridge 2x: 
Geest van God, leer mij te gaan over 
de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kun-
nen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
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Refrein: 
 En als de golven overslaan, 

dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
Zegen 
 
 

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

 
 

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

Mededelingen: 

------ 

Volgende week zondag,  

11 december 2022, om 10:00 uur  
gaat ds. I. Boersma - Prins voor.  

Het koor de Regenboog werkt dan ook mee aan 
de dienst.  

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


