
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
22 jan. 2023 09:30 

 

  

Liturgische kleur: Groen 

 Laat heel de aarde voor u buigen en 
zingen, uw naam bezingen. 

  
Psalm 66: 4 

 
Voorganger: Ds. T. Noort 

Uit IJsselmuiden 
Organist: Dhr. H. van der Geer 

Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten 
Lector: MW. W.A. IJzerman 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Doelcollecte 
Kerk 

Ned. Bijbel Genootschap 
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Orde van de dienst te  
Wapenveld 30 oktober 2022 

 
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 

voor te bereiden op de dienst. 
 
Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 107: 1, 4  
 
1 Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

 
4 Laat ons nu voor de Here 

zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Wij zingen het: "Klein Gloria" 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heili-
ge-Geest als in den beginne,  
nu en immer en van eeuwigheid tot eeu-
wigheid.  
Amen. 
 
(Wij gaan zitten) 
 
Gebed van verootmoediging  
 
 
 
 



4 

Wij zingen Psalm 142: 1, 4, 6  
 
1 Tot God de Heer hief ik mijn stem, 

ik riep tot God, ik smeekte Hem. 
Alles, alles wat mij benauwt 
heb ik de Here toevertrouwd. 

 
4 Tot U roep ik dat Gij, o Heer, 

mijn schuilplaats zijt,  
mijn tegenweer, 
mijn deel, mijn erve in het land 
der levenden, mijn onderpand. 

 
6 Red mij van wie te sterk mij is, 

voer mij uit zijn gevangenis, 
dat ik U, Heer, dat ik U dan 
mijn Heer en God weer loven kan. 

 
Genadeverkondiging:  
Lezen Hebr. 4 vers 14 - 16 
 
14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester 
hebben die de hemelsferen is doorgegaan, 
Jezus, de Zoon van God, moeten we vast-
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houden aan het geloof dat we belijden. 15 
Want deze hogepriester kan met onze 
zwakheden meevoelen omdat Hij, net als 
wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, 
maar dan zonder te zondigen. 16 Laten we 
dus zonder schroom de troon van Gods 
genade naderen, waar we telkens als we 
hulp nodig hebben barmhartigheid en ge-
nade vinden. 
 
Leefregel: Lezen Psalm 91 vers 9 - 16  
 
9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag 
wonen bij de Allerhoogste, 
10 zal het kwaad je niet bereiken, geen 
plaag je tent ooit treffen. 
11 Zijn engelen geeft Hij opdracht over je 
te waken waar je ook gaat. 
12 Op hun handen zullen zij je dragen, je 
zult je voet niet stoten aan een steen. 
13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roof-
dier en slang vermorzelen. 
14 ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en be-
schermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
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15 Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in 
de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem be-
vrijden en met roem overladen, 
16 hem overvloed van dagen geven. Ik zal 
zijn redding zijn.’ 
 
Wij zingen Opwekking 770  
"Ik zal er zijn" 
 
Hoe wonderlijk mooi  
is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig  
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U:  
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken  
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven,  
zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde,  
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend,  
ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker,  
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven,  
als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden  
van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven,  
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend,  
ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Gebed 
 
Het kindermoment met daarbij kinderlied:  
 
Wij zingen het Kinderlied: 262 ELB 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord ie een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
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De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
en nemen het licht mee 
 
Schriftlezing  Mattheus 4 vers 1 - 11 
(NBV21) 
 
Daarna werd Jezus door de Geest meege-
voerd naar de woestijn om door de duivel 
op de proef gesteld te worden. 2 Nadat Hij 
veertig dagen en veertig nachten had ge-
vast, had Hij grote honger. 3 Toen kwam 
de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U 
de Zoon van God bent, beveel die stenen 
dan in broden te veranderen.’ 4 Maar Je-
zus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat ge-
schreven: “De mens leeft niet van brood al-
leen, maar van ieder woord dat klinkt uit de 
mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de dui-
vel Hem mee naar de heilige stad, zette 
Hem op het hoogste punt van de tempel 6 
en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God 
bent, spring dan naar beneden. Want er 
staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij op-
dracht geven om U op hun handen te dra-
gen, zodat U uw voet niet zult stoten aan 
een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat 
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ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, 
niet op de proef.”’ 8 De duivel nam Hem 
opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. 
Hij toonde Hem alle koninkrijken van de 
wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles 
zal ik U geven als U zich voor mij neer-
werpt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus 
tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, 
vereer alleen Hem.”’ 11 Daarna liet de dui-
vel Hem met rust, en meteen kwamen er 
engelen om Hem te dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verleidingen van Christus 
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Wij zingen ELB 188  " ‘k Stel mijn ver-
trouwen"  2x 
 
’k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt  
heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont om mij. 
’k Zie naar Hem op en weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Verkondiging  
 
Wij zingen Lied 538: 1, 3, 4 
 
1 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
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3 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 
4 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

  
Gebeden 
 
De kinderen komen terug uit hun eigen 
dienst. 
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Collecte doelen 
en 
mededelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zingen staande ons Slotlied  
Lied 103c: 1 en 3 
 
1 Loof de koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
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3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 
Heenzending en Zegen,  
met een gezongen Amen. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 

Volgende week zondag 29 januari 2023, 
is er een Kerk – School - Gezinsdienst  

om 9:30 uur.  
In deze dienst gaat  

ds. Boersma – Prins uit Wapenveld 
voor. 

—————— 
 

De doelcollecte vandaag is bestemd voor 
de Voedselbank. 

 
—————————- 

Jeugddienst 
“Over jou staat geschreven” 

 
 

Waar? Petruskerk Wapenveld 
Wanneer? 22 januari 2023 

Hoelaat? 19.00u 
Met wie? Esther Bootsma 

Muziek? Vera Winter en haar band 
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