
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
18 december 2022  

9:30 uur 

 

Vierde zondag van de Advent 

Zondag Dauwt, hemelen 

Liturgische kleur: PAARS 

 

Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,  
laat haar neerstromen uit de wolken, 

en laat de aarde zich openen.  
Laten hemel en aarde redding voortbrengen  

en ook het recht doen ontspruiten. 
Jesaja 45:8a 

 
 
Voorganger:   Ds. J.M. Weststrate uit Heerde 
Organist:    Dhr. A. Dijkslag 
Ouderling v. Dienst: Dhr. R. van Marle 
Lector:     Dhr. G.A. Jonker 
  

 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Jeugd– en jongerenwerk 
Kerk 

Doelcollecte 
2 

Welkom en mededelingen door de ouder-
ling van dienst 

 
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 
130: 1,3,4  
  
1. Uit diepten van ellende 

roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd 

op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

ORDE VAN DE DIENST 
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4. Gij al Gods bondgenoten, 
zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 

 
stil gebed 
 
onze hulp en groet  
 
Wij zingen het 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 

 
(wij gaan zitten) 
 
verootmoedigingsgebed     
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leefregel  
 
gebed bij de opening van het Woord  
 
kindermoment  - advent   
         
Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’  
 

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. 
 

Refrein: 
Gloria, Gloria 
God zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht. (2x) 

 
De kinderen gaan naar de nevendienst en 
nemen het licht mee. 
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Bijbellezing: 1 Samuël 1 vers 9 t/m 20 
9
 Na de maaltijd stond Hanna op en ging 

naar het heiligdom van de HEER, waar de 
priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 
10 

Diepbedroefd bad Hanna tot de HEER. 
In tranen 

11
 legde ze een gelofte af: ‘HEER 

van de hemelse machten, ik smeek U, heb 
toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, 
uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij 
een zoon, dan schenk ik hem voor zijn he-
le leven aan U: nooit zal zijn hoofd door 
een scheermes worden aangeraakt.’ 

12 

Toen Hanna zo lang aan het bidden was, 
begon Eli op haar mond te letten. 

13 
Ze bad 

namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, 
maar haar stem was niet te horen. Daarom 
dacht Eli dat ze dronken was. 

14
 Hij sprak 

haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog 
duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes 
uitslapen!’ 

15
 ‘U vergist u, heer,’ antwoord-

de Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere 
drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder 
een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij 
de HEER. 

16
 Denk niet dat ik een slechte 

vrouw ben; ik heb zo lang gebeden omdat 
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ik overstelpt ben door droefheid en ellen-
de.’ 

17
 ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. 

‘De God van Israël zal u geven waar u om 
hebt gevraagd.’ 

18
 ‘Ik dank u dat u mij zo 

gunstig gezind bent,’ zei Hanna, en ze ging 
terug naar haar familie. Haar gezicht was 
opgeklaard en ze at ook weer. 

19
 De vol-

gende morgen vroeg bogen ze zich neer 
voor de HEER, waarna ze zich op de te-
rugreis begaven. Thuis in Rama sliep El-
kana met zijn vrouw Hanna, en de HEER 
dacht aan haar. 

20
 Binnen een jaar werd 

Hanna zwanger en baarde ze een zoon. 
Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaar-
de ze, ‘ik heb hem aan de HEER ge-
vraagd.’ 
 
Wij zingen Lied 444  
 
1. Nu daagt het in het oosten, 

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

 
5. Reeds daagt het in het oosten, 

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

 
Bijbellezing: Lucas 2 vers 22 t/m 40 
22Toen de tijd van hun onreinheid volgens 
de wet van Mozes ten einde was, brachten 
ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de 

8 

Heer aan te bieden, 
23

 zoals is voorge-
schreven in de wet van de Heer: ‘Elke 
eerstgeboren zoon moet aan de Heer wor-
den toegewijd.’ 

24 
Ook wilden ze het offer 

brengen dat de wet van de Heer voor-
schrijft: een koppel tortelduiven of twee 
jonge gewone duiven. 
25

 Er woonde toen in Jeruzalem een zeke-
re Simeon. Hij was een rechtvaardig en 
vroom man, die uitzag naar de tijd dat God 
Israël vertroosting zou schenken, en de 
heilige Geest rustte op hem. 

26
 Het was 

hem door de heilige Geest geopenbaard 
dat hij niet zou sterven voordat hij de mes-
sias van de Heer zou hebben gezien. 

27
 

Gedreven door de Geest kwam hij naar de 
tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind 
daar binnenbrachten om met Hem te doen 
wat volgens de wet gebruikelijk is, 

28
 nam 

hij het in zijn armen en loofde hij God met 
de woorden: 

29
 ‘Nu laat U, Heer, uw die-

naar in vrede heengaan, zoals U hebt be-
loofd. 

30
 Want met eigen ogen heb ik de 

redding gezien 
31

 die U bewerkt hebt ten 
overstaan van alle volken: 

32
 een licht dat 
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geopenbaard wordt aan de heidenen en 
dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33

 Zijn vader en moeder waren verbaasd 
over wat er over Hem werd gezegd. 

34
 Si-

meon zegende hen en zei tegen Maria, zijn 
moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël van-
wege Hem ten val zullen komen of juist 
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat 
weersproken wordt, 

35
 en zelf zult u als 

door een zwaard doorstoken worden. Zo 
zal de gezindheid van velen aan het licht 
komen.’ 
36

 Er was daar ook een profetes, Hanna, 
de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. 
Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare 
leeftijd had ze zeven jaar met haar man 
geleefd, 

37
 en ze was nu al vierentachtig 

jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, 
waar ze God dag en nacht diende met vas-
ten en bidden. 

38
 Op dat moment kwam ze 

naar hen toe, bracht hulde aan God en 
sprak over het kind met allen die uitzagen 
naar de bevrijding van Jeruzalem. 
39

 Toen ze alles overeenkomstig de wet 
van de Heer hadden gedaan, keerden ze 
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terug naar Galilea, naar hun woonplaats 
Nazaret. 

40
 Het kind groeide op, werd sterk 

en was vervuld van wijsheid; Gods genade 
rustte op Hem. 
 
Wij zingen Lied 159a  
 
1. Nu is het woord gezegd 

waarmee, o Heer, uw knecht 
wordt vrijgekocht in vrede, 
mijn ogen zijn vervuld 
van ’t heil dat Gij onthult 
en dat Gij doet geschieden. 

 
2. Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
verkondiging   
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Wij zingen Lied 441: 6,7,10 
 
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! 

 
7. Waarom u zorgen maken 

met vragen, dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 
met uw gebrek aan kracht? 
Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 
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10. Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 

 
 
Wij gaan staan en gedenken:  
 

Geertje van der Scheer- Eilander  
*  4 juli 1938    -    †  13 december 2022 

 
en wij zingen lied 346 uit de bundel Hemel-
hoog: 
 
1. Ik wandel in het licht met Jezus 

Het donkre dal ligt achter mij 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
 



13 

Refrein: 
 Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar zijn dierbre stem. 
En niets kan m' ooit van Jezus schei-
den 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
(wij gaan zitten) 
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ge-
zamenlijk gebeden Onze Vader  

 
 
Aandacht voor de collecte  
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Wij zingen staande het slotlied: lied 527 
(Opwekking) 
 
1. Licht in de nacht: 

een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht 
dat zijn leven begon. 
'n Sluier van angst 
en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam 
en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop  
is Hij komen brengen; 
stralend breekt 
de held're morgen aan. 
 
Prijs nu zijn naam, 
samen met de eng'len. 
O, nacht vol van licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol van licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
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2. Wat Hij ons leert 

is geven om een ander; 
liefde alleen 
is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt 
verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk 
van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart 
en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied 
dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem de glorie 
in alle eeuwigheid, 
en geef Hem de glorie 
in alle eeuwigheid. 
 
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
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en geef Hem de glorie 
in alle eeuwigheid, 
en geef Hem de glorie 
in alle eeuwigheid. 

 
zegen en gezongen Amen  
 
orgelspel  
 
 
 

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

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

Mededelingen: 

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

Volgende week zaterdag is er om 22:00 uur een 
Kerstnachtdienst m.m.v. koor Arioso. In deze 
dienst gaat ds. Van Ark uit Wapenveld voor. 

---------- 

Volgende week zondag 25 december 2022,  

Eerste Kerstdag, om 10:00 uur is een dienst 
m.m.v. een gelegenheidskoor. In deze dienst 
gaat ds. Boersma - Prins voor. 

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


