
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
31 december 2022  

19:30 uur 

 

Oudjaar 

Liturgische kleur: WIT 

 

de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 

Psalm 121: 8. 
 
 

Thema:  God is dichterbij dan je denkt  
 
 

Voorganger: Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld 
organist: Mw. J.van de Beerecamp- Bunte 

lector: Dhr. P. Hammingh 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collecte: (1) Bloemenfonds 
(2) Kerk 

(3) Orgelfonds 
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Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 
 
Wij zingen staande gezang 292: 1,3,5  
 

Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen. 
En wij zien en wij ervaren 
onbestendigheid alleen. 
Van de daden die wij deden 
Blijft er vrijwel niets bestaan. 
Al het heden wordt verleden, 
Maar men rekent 't ons wel aan. 
 
Voorgeslachten gingen henen, 
eenmaal wacht ook ons het graf. 
God wil ons de tijd slechts lenen, 
maar Hij neemt hem ons ook af. 
Toch, hoe eindig mag ik wezen, 
'k word door angst niet overmand; 
Wat vergaat doet mij niet vrezen, 
Want mijn trouwe God houdt stand. 
 

ORDE VAN DE DIENST 
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Snel dan, jaren, snel maar henen 
met je blijdschap en verdriet. 
Wat ik win of moet bewenen, 
God, mijn God, verandert niet. 
Met het hoofd omhoog geheven, 
voortgeleid steeds aan zijn hand, 
reis ik door dit aardse leven 
naar mijn eeuwig vaderland. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
(wij gaan zitten) 
 
Wij zingen lied 482: Er is uit 's werelds duis-
tere wolken 
 
1. Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
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2. De loden last die op ons drukte, 
de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed 
bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de 
straten – 
de velden vol van overvloed. 

 
3. Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal 
heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 90:1 - 6, 13 -17 
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1
 Een gebed van Mozes, de godsman. 

Heer, U bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht. 
2
 Nog voor de bergen waren geboren, 

voor U aarde en land had gebaard – 
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwig-
heid. 
3
 U doet de sterveling terugkeren tot stof 

en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 
4
 Duizend jaar zijn in uw ogen 

als de dag van gisteren die voorbij is, 
niet meer dan een wake in de nacht. 
5
 U vaagt ons weg als slaap 

in de morgen, als opschietend gras 
6
 dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 

en ’s avonds verwelkt en verdort. 
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 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? 
Ontferm u over uw dienaren. 
14

 Vervul ons in de morgen met uw liefde, 
laat ons van blijdschap juichen, al onze da-
gen. 
15

 Geef ons vreugde, vergoed de dagen 
dat U ons kwelde, 
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de jaren dat wij ellende doorstonden. 
16

 Toon uw daden aan uw dienaren, 
maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 
17

 Laat ons uw genade zien, Heer, onze 
God. Bevestig het werk van onze handen, 
het werk van onze handen, bevestig dat.  
 
Wij zingen lied 478: 1 en 3 
 
1. Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

 
3. Die de hemel heeft geschapen 

en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
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Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 

 
Schriftlezing: Mattheus 2: 19 t/m 23  
19

 Nadat Herodes gestorven was, ver-
scheen er in een droom aan Jozef in Egyp-
te een engel van de Heer, 

20 
die zei: ‘Maak 

je gereed en ga met het kind en zijn  moe-
der naar het land Israël. Want zij die het 
kind om het leven wilden brengen, zijn ge-
storven.’ 

21
 Jozef maakte zich gereed en 

ging met het kind en zijn moeder naar Isra-
ël. 

22
 Maar hij durfde niet naar Judea te 

gaan toen hij hoorde dat Archelaüs daar 
zijn vader Herodes als koning was opge-
volgd. Nadat hij in een droom een aanwij-
zing had gekregen week hij uit naar Gali-
lea, 

23
 waar hij ging wonen in de stad Na-

zaret. Zo moest in vervulling gaan wat ge-
zegd is door de profeten:  
‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’ 
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Verkondiging: God is dichterbij dan je 
denkt 
 
Luisterlied en meezingen met refrein: 
Een toekomst vol van hoop. 
 
Refrein: 

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

     
Gebeden 
 
Aandacht voor de collectes 
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Wij zingen lied 396 (ELB): Grijp toch de 
kansen door God u gegeven, 1,2 en 3 
 
1. Grijp toch de kansen door God u  
 gegeven. 

Kort is uw zijn hier, de tijd snelt 
daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit le-
ven? 

D'arbeid der liefde, gedaan om u 
heen. 
 

Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier 
blijvend. 
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal 
vergaan. 

Maar wat gedaan werd uit liefde voor 
Jezus, 
dat houdt zijn waard' en zal blijven 
bestaan. 
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2. Geef dan uw tijd niet an ijdele zor
 gen. 

Help hen, die vielen, breng troost in 
hun smart. 

O, laat uw licht schijnen, blij als de 
morgen. 
Wijs op de Heiland, die rust geeft 
voor 't hart. 

 
Refrein: 

Niets is hier blijvend, niets is hier 
blijvend. 

Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal 
vergaan. 
Maar wat gedaan werd uit liefde voor 
Jezus, 
dat houdt zijn waard' en zal blijven 
bestaan. 

 
3. Weet, uw arbeid, uw lijden voor  
 Jezus, 

't wordt door Hem zelven geschat 
naar zijn waard', 
en eens daarboven, daar vinden we 
weder, 
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vruchten van 't zaad, dat wij strooi-
den op aard. 
 

Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier 
blijvend. 
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal 
vergaan. 
Maar wat gedaan werd uit liefde voor 
Jezus, 
dat houdt zijn waard' en zal blijven 
bestaan. 

 
Zegen  
 
Wij zingen lied 501 (ELB): De vrede van 
God  

 
1.  Vrede van God, de vrede van God, 

de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou 
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2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, 
In Jezus' Naam geef ik jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
 
3. Heilige Geest, de heilige Geest, 

de heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
 

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

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

Mededelingen: 

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

 

Morgenochtend, 1 januari 2023, nieuwjaarsdag, 
is er vanaf 9:30 uur gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken waarna om 10:00 uur de dienst 
start waar Alien Koetsier in zal voorgaan. 

  

  


