
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
8 jan.2023 09:30 

 

 

Liturgische kleur: Groen 

 

“Zie nu komt de Heer en in zijn hand is het 
rijk en de kracht en de heerlijkheid.” 

 
(Maleachi 3:1, 1 Kronieken 29: 12)  

 

 
Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld 

Organist: Dhr. H. van der Geer 

Ouderling van dienst: Dhr. W. Zonnenberg 
Lector: Mw. W.A. IJzerman 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Kosten Erediensten 
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Eerste zondag van Epifanie  
 

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen 

 
Wij zingen staande ons intochtslied 
Psalm 100: 1 - 4 
 
1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 
2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 
4 Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn 
trouw. 

 
Stil gebed, votum 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 eeuwig-
heid. Amen. 
 
(wij gaan zitten) 
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Wij zingen Lied 513: 1 - 4 
 
1 God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 
2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

 
3 God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 
4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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Gebed om ontferming 4x onderbroken met 
het refrein van lied 356:  
 
“Heer, ontferm U over ons en over onze 
kinderen”  

 
Leefregel 
 
Wij zingen het Kinderlied “Uw woord is 
een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad” (ELB 262) 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pas. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pas. 
Uw Woord is een lamp, uw Woord is 
een licht. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pas. 
 
Gesprekje met de kinderen voordat ze 
naar de kindernevendienst gaan 
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Schriftlezing uit Jesaja 42: 1 - 9 
 
1 Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik 
vreugde, Ik heb hem met mijn geest ver-
vuld. Hij zal alle volken het recht doen ken-
nen. 2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn 
stem niet, hij roept niet luidkeels in het 
openbaar; 3 het geknakte riet breekt hij 
niet af, de kwijnende vlam zal hij niet do-
ven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4 Hij zal niet uitdoven en niet breken tot hij 
op aarde het recht heeft gevestigd; de ei-
landen zien naar zijn onderricht uit. 5 Dit 
zegt God, de HEER, die de hemel heeft 
geschapen en uitgespannen, die de aarde 
heeft uitgespreid met alles wat zij voort-
brengt, die de mensen op aarde levens-
adem geeft, en levensgeest aan allen die 
daar verkeren: 6 In gerechtigheid heb Ik, 
de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de 
hand nemen en je behoeden, Ik neem je in 
dienst voor mijn verbond met het volk en 
maak je tot een licht voor alle volken, 7 om 
blinden de ogen te openen, om gevange-
nen te bevrijden uit de kerker, wie in het 
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duister zitten uit de gevangenis. 8 Ik ben 
de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn 
majesteit niet met een ander, noch de lof 
die Mij toekomt met een beeld. 9 Wat eer-
tijds werd voorzegd, is nu vervuld en Ik 
kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor 
ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 
 
Wij zingen Lied 109: 2 en 3 (ELB) 
 
2 Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood 
nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood 

 
3 Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam 
het geknakte riet niet breken 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 
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Schriftlezing uit Mattheus 3: 1 - 17 
 
1 In die tijd trad Johannes de Doper op in 
de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 
‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de 
hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie 
de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een 
stem roept in de woestijn: “Maak de weg 
van de Heer gereed, maak recht zijn pa-
den.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel 
van kameelhaar met een leren gordel; hij 
voedde zich met sprinkhanen en wilde ho-
ning. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit 
de omgeving van de Jordaan stroomden 
de mensen toe 6 en ze lieten zich door 
hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij 
ze hun zonden beleden. 

7 Toen hij zag dat veel farizeeën en saddu-
ceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen 
hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsge-
maakt dat je het komende oordeel kunt 
ontlopen? 8 Breng liever vruchten voort die 
tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 9 
En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: 
Wij hebben Abraham als vader. Want ik 
zeg jullie: God kan uit deze stenen kin-
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deren van Abraham verwekken! 10 De bijl 
ligt al aan de wortel van de boom: iedere 
boom die geen goede vruchten voort-
brengt, wordt omgehakt en in het vuur ge-
worpen. 11 Ik doop jullie met water als te-
ken van jullie inkeer, maar na mij komt ie-
mand die machtiger is dan ik; ik ben het 
zelfs niet waard om zijn sandalen voor 
Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de 
heilige Geest en met vuur; 12 Hij houdt de 
wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reini-
gen en zijn graan in de schuur bijeenbren-
gen, maar het kaf zal Hij verbranden in on-
blusbaar vuur.’ 

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar 
de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14 Johannes probeerde Hem te-
gen te houden met de woorden: ‘Ik zou 
door U gedoopt moeten worden, en dan 
komt U naar mij?’ 15 Maar Jezus ant-
woordde: ‘Toch moet je het doen, want zo 
dienen wij de gerechtigheid geheel en al 
tot vervulling te brengen.’ Toen deed Jo-
hannes het. 16 Zodra Jezus gedoopt was 
en uit het water omhoogkwam, opende de 
hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de 
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Geest van God als een duif op Hem neer-
daalde. 17 En uit de hemel klonk een 
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem 
vind Ik vreugde.’ 
 
Wij zingen Lied 524: 1 - 5 
 
1 
Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
stroomt aller wereld water daarin sa-
men. 
Noach en Mozes, Jona en Naäman 
moedigen U vanaf de oever aan. 
 
2 
Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd le-
ven; 

ons leven wordt U op het lijf geschre-
ven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
 
3 
Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
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houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in be-
dwang. 
 
4 
Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn 
diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleu-
gels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer 
droog. 

 
5 
Lief Lam van God, zo smetteloos, zo 
rein, 
in ons gedompeld, één van ons gewor-
den, 
Gij roept de hele schepping tot de orde 
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 
 
Overdenking 
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Wij zingen Lied 350: 1, 2, 3 en 4 
 
1 Het water van de grote vloed 

en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 

 
2 Want al het water wast niet af, 

dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 

 
3 Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons 
gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 

 
4 Wij staan geschreven in zijn hand, 

Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 

 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
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Wij zingen Lied 518: 2 (Beeldlied) 
 
        Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 

    o Zoon van God, Maria’s zoon, 
        een hooggeboren koning. 
      O lelie die mijn hart bekoort, 
        uw zoete evangeliewoord, 
         is louter melk en honing. 
                        Gij zijt 
                         altijd 
                      hosianna, 
                  hemels manna, 
                     dat wij eten, 
       nooit meer kan ik U vergeten. 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 
gezamenlijk Onze Vader 
 
Colecte mededelingen  
 
En de kinderen komen 
terug uit hun eigen 
dienst 
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Wij zingen staande onze slotzang  
Lied 526: 2 en 4 
 
2 
Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
 
4 
Juich voor de koning van de volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 
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Heenzending en Zegen  
met een gezongen Amen 
 

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

Vanavond om 19:00 uur is er een  
zangdienst,  

voorganger in deze dienst  
is ds. Boersma – Prins. 

 
Volgende week zondag 15 januari 2023, 

zijn er de volgende  
avondmaalsdiensten: 

 
09:30 uur: ds. Boersma  

(Petruskerk, lopend) 
 

11:00 uur: ds. Boersma  
(Rehoboth, zittend) 

 
19:00 uur: ds. Van Ark  
(Petruskerk, aan tafel)  

 
 
 


