
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
29 januari 2023   

9:30 uur 

 

Derde zondag van Epifanie 

 

KerkSchoolGezinsdienst 2023:  

Lessen van Jezus 

 

Liturgische kleur: GROEN 

 

 Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties:  
zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de 

trouw van de HEER. Halleluja! 
Psalm 117: 1 - 2. 

 
 

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins 
organist: Dhr. Th. van der Wal 

Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes 
 

(1) Diaconie 
(2) Kerk 

(3) Jeugd- en jongerenwerk 
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Voor de dienst draait er een cd met kinder-
liedjes 

 
Welkom en mededelingen door de ouder-
ling van dienst 
 
Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 
121: 1 en 4 
 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 

ORDE VAN DE DIENST 
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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) 
 
Inleiding op de dienst 
 
Wij zingen Lied 314: 1 en 2 
 
1. Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
 

4 

2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
Sorry zeggen… 
Zing mee met dit liedje: 
 

Ik geef wel eens een harde duw 
da’s helemaal niet goed 
dan weet ik dat ik eigenlijk 
“sorry” zeggen moet 
maar als het dan per ongeluk gaat 
is het dan ook nodig? 
moet ik dan perse sorry zeggen 
of is dat overbodig? 
 

Refrein: 
Sorry zeggen dat is iets 
dat vind ik niet zo fijn 
sorry zeggen is niet leuk 
het kan zo moeilijk zijn 
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sorry zeggen dat is iets 
dat doe ik niet zo graag 
en als ik het dan toch moet doen 
dan liever niet vandaag 
 
Sorry zeggen vind ik soms 
een beetje flauwekul 
want als die ander nou begon 
dan is het niet mijn schuld 
maar als hij nou geen sorry zegt 
voel ik me rot van binnen 
dan wil ik wel de eerste zijn 
want iemand moet beginnen 
 

Refrein: 
Sorry zeggen dat is iets 
dat vind ik niet zo fijn 
sorry zeggen is niet leuk 
het kan zo moeilijk zijn 
sorry zeggen dat is iets 
dat doe ik niet zo graag 
en als ik het dan toch moet doen 
dan liever niet vandaag 
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Vader in de hemel 
leer mij terug te gaan 
om sorry te zeggen 
als het fout is gegaan 
Vader in de hemel 
help mij telkens weer 
de vrede te bewaren 
want ik wil geen ruzie meer! 

 
Refrein: 

Sorry zeggen dat is iets 
dat vind ik niet zo fijn 
sorry zeggen is niet leuk 
het kan zo moeilijk zijn 
sorry zeggen dat is iets 
dat doe ik niet zo graag 
’t Is beter om het toch te doen 
dus daarom maar vandaag 

Tekst: Reni Krijgsman/ Muziek: Elisa Krijgsman / © 2001 Reli Music Productions 

 
 
Wij gaan bidden 
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Wij zingen lied 382: 1 en 2 (ELB )  
 
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw 
ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid be-
vrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 
refrein: 

Kom, Jezus, kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom, heil'ge Geest, 
stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord 
dat het licht overwint. 
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2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik 
horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 

refrein: 
Kom, Jezus, kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom, heil'ge Geest, 
stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord 
dat het licht overwint. 

 
 
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen naar 
voren komen. 
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We zingen bij de gitaar: 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 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. 
 
Daarna: naar de kindernevendienst! 
 
Wat is het belangrijkste? 
Filmpje: de Barmhartige Samaritaan 
 
Schriftlezing Mattheus 7: 24-27 
24

 Wie deze woorden van Mij hoort en er-
naar handelt, kan vergeleken worden met 
een wijs man, die zijn huis bouwde op een 
rots. 

25
 Toen de regen neerstroomde en de 

beken buiten hun oevers traden, en er 
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stormen opstaken en het huis van alle kan-
ten belaagd werd, stortte het niet in, want 
het was gefundeerd op een rots. 

26
 En wie 

deze woorden van Mij hoort en er niet naar 
handelt, kan vergeleken worden met een 
dwaas man, die zijn huis bouwde op zand.  
27

 Toen de regen neerstroomde en de be-
ken buiten hun oevers traden, en er stor-
men opstaken en er van alle kanten op het 
huis werd ingebeukt, stortte het in, en er 
bleef alleen een ruïne over. 
 
Wij zingen Lied 931 (bij de gitaar)  
 

Don’t build your house on a sandy 
land. 
Don’t build it too near the shore. 
It might look a kind of nice, 
but you’ll have to do it twice, 
oh, you’ll have to build your house 
once more. 
You’d better build your house on a 
rock, 
make a good foundation on a solid 
spot 
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and then the storms may come and 
go, 
but the peace of God you will know. 

 
Overdenking (met platen van Nick Butter-
worth) 
 
Wij zingen Lied 905: 1 
 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis ge-
bouwd. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecte 
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Wij zingen staande het slotlied: Lied 416: 
1, 2 en 4 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen en gezongen "Amen" 
 

0-0-0-0-0 
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Mededelingen: 
----------- 
Volgende week zondag 5 februari 2023, 
om 9:30 uur, gaat ds. Boersma – Prins uit 
Wapenveld voor.  
In deze dienst zal Wilma Mateman worden 
bevestigd als diaken. 

-------------- 
Volgende week zondag 5 februari 2023, 
om 19:00 uur, gaat ds. Boersma – Prins uit 
Wapenveld voor  in een praisedienst. In 
deze dienst wordt de muziek verzorgd door 
het duo Leonie & Henk uit Dronten. 
------------- 
---------------- 
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