
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
11 december 2022  

10:00 uur 

 

Derde zondag van de Advent 

Zondag Verblijdt u 

Liturgische kleur: PAARS 

 

Laat de Heer uw vreugde blijven;  
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.   

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.  
De Heer is nabij. 

Filippenzen 4:4-5 
 

 
Voorganger:    Ds. I. Boersma– Prins 
Organist:         Dhr. Th. van de Wal 
Ouderling van Dienst:  Dhr. A.C. van de Beerecamp 
Lector:      Mevr. A.Tijssen-Frelink 
m.m.v:     Koor "de Regenboog"  

 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Kosten erediensten 
2 

Welkom en mededelingen door de ouder-
ling van dienst. 

 
Wij zingen staande ons Intochtslied: Psalm 
85: 3 en 4 
 
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil ge
 plant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit 
land, 
het heilig land waar goedheid trouw 
ontmoet, 
het recht de vrede met een kus be-
groet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts 
schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn over-
vloed, 

de Here die ons zegent met zijn 
goed. 

 

ORDE VAN DE DIENST 
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4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat 
 Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn 
spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aange-
zicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap 
richt. 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
(wij gaan zitten) 
 
Wij zingen Lied 441: 1 en 5 
 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
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5. Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 

 
Gebed 
 
Wij zingen Lied 441: 6 
 
6. Schrijf, mensen, in uw harten 

dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 

 
Leefregel 
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Koor de Regenboog zingt: 
• is je deur nog op slot 
• wij zullen opstaan 
• Ik zal er zijn 

 
Adventsproject van de kinderen  
(de 3e kaars wordt aangestoken), daarna 
gaan de kinderen naar de jeugdzolder 
 
Schriftlezing Matteüs 1: 18-25 
18

 De afkomst van Jezus Christus was als 
volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitge-
huwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem 
woonde, bleek ze zwanger te zijn door de 
heilige Geest. 

19
 Haar man Jozef, die een  

rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in 
stilte te verstoten. 

20
 Toen hij dit overwoog, 

verscheen hem in een droom een engel van 
de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David,  
wees niet bang je vrouw Maria bij je te ne-
men, want het kind dat ze draagt is verwekt 
door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon 
baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij 
zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’  
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22
 Dit alles is gebeurd omdat in vervulling 

moest gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 

23
 ‘De maagd zal 

zwanger zijn en een zoon baren, en men zal 
Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze 
taal betekent: ‘God is met ons’. 

24
 Jozef werd 

wakker en deed wat de engel van de Heer 
hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij 
zich, 

25
 maar hij had geen gemeenschap met 

haar voordat ze haar zoon gebaard had. En 
hij gaf Hem de naam Jezus. 
 
Wij zingen Lied 434B (ELB) 
 
Refrein 1 

God zal met u zijn,  
God is Immanuel 
God zal met u zijn,  
de God van Israël. 

 
 1. Ver weg van het kindje,  

ver weg, overal, 
Weet je dat die Koning  
bij ons blijven zal? 
Ver weg, in het oosten,  
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waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven,  
Jezus is zijn naam. 

 
Refrein 2 
  God zal met ons zijn,  
  God is Immanuel. 
  God zal met ons zijn,     
  de God van Israël. 
 
 2. Jezus is de Koning,  
  Hij is nu nog klein. 

Straks zal hij de Redder  
van de wereld zijn. 
Ver weg, in het oosten,  
waar wij gaan of staan, 
Hij is onze Koning,  
Hij kent onze naam. 

 
Refrein 2 
  God zal met ons zijn,  
  God is Immanuel. 
  God zal met ons zijn,  
  de God van Israël. 
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Verkondiging  
 
Wij zingen Lied 444  
 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 

 
4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
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5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Koor de Regenboog zingt 

• bewaar je oog 
• ben je groot of ben je klein 
• Ik bouw op U 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 
gezamenlijk Onze Vader 

 
Mededelingen over de collecte  
(via de beamer) 
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Wij zingen staande het Slotlied op melodie 
van Psalm 118: 
 

God lof! Laat dit uw hart verblijden: 
Nooit laat Hij los wat Hij begon; 
Over de heuvels van ons lijden 
Klimt nu zijn liefde als de zon! 
Hijzelf zal bij de mensen wonen, 
Zijn Zoon gaat met ons mee op reis 
Om ons bij dageraad te tonen: 
Jeruzalem – het paradijs! 
 
Dan zal het dorre hout weer groeien, 
Heel de woestijn oase zijn, 
Wijnstok en vijgeboom gaan bloeien, 
Vloeien zal honing, melk en wijn. 
Dan zal dit kind de koning wezen, 
De wintervorst te gronde gaan, 
Zonden en wonden wég, genezen – 
Zijn zon, zijn zomer opgestaan!  

 
Zegen 
 

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

Mededelingen: 

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

Volgende week zondag, 18 december 2022, om 
9:30 uur, gaat ds. Westrate uit Heerde voor. 

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