
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
5 febr. 2023 19:00 

 

Zondag Zeventigste 

Liturgische kleur: Groen 

In mijn nood riep ik tot de HEER, ik 
schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn 

paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen 
bereikte zijn oren. 

  
Psalm 18: 7 

Lofprijzingsdienst 5 februari 

m.m.v. Leonie en Henk  (www.leonie.nu) 
thema: “Jullie zijn het licht” 

 
 

Voorganger: Ds. Boersma - Prins    
  

Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 

 

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Beeld en Geluid 
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Lofprijzingsdienst 5 februari 

m.m.v. Leonie en Henk  (www.leonie.nu) 

thema: “Jullie zijn het licht” 
 

Openingslied “Goed dat jij er bent” 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van 
dienst 

 
Staande zingen wij Lied 286: 1 en 2  

"Waar de mensen dwalen in het donker" 
 

1 
Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

 
 

 

ORDE VAN DE AVONDDIENST 
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2 
Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
Stil gebed, ‘onze hulp’ en ‘bemoediging en groet’ 
wordt ons toegezongen  
 

De Paaskaars wordt aangestoken 
 

Wij zingen Lied 173 ELB  
"Jezus, U bent het licht in ons leven, laat 
nimmer toe dat het duister tot mij 
spreekt" (2x) 
 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 

open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 

Gebed 
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Wij zingen Lied “God van licht”  
(Opwekking 807) 

 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 

in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee.  
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee.  

 
Refrein: 

 
God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 

Waar U woont, 
waar U woont, 

waar U woont. 
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Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee.  
 

(Refrein)  

 
Bridge 4x: 

 
U schijnt feller dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm.  
God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 

Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker 
veilig naar de kust.  

 
(Refrein)  

 

Waar U woont.  
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Schriftlezing uit Matth. 5 vers 14 - 16 
 

14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad 
die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
15 Je steekt ook geen lamp aan om hem vervol-
gens onder een korenmaat weg te zetten, nee, 
je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 
voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht 
schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede 
daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel. 
 

Wij zingen Lied “Laat je licht maar schijnen” 
 

Laat je licht maar schijnen (echo) 

in de duisternis (echo) 
laat je licht maar schijnen (echo) 

waar geen licht meer is (echo) (2x) 
 

Want je bent het licht 
hier in deze wereld 

schijn dan voor de mensen om je heen 
net zoals een stad 

boven op een heuvel 

heel goed is te zien voor iedereen 
 

Laat je licht maar schijnen…. 
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Als het donker is 
fiets je met je licht aan 

zo laat jij je zien in het verkeer 
schijn dan met je licht 

dat je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer 

 

Bridge: 
 

Denk aan wat je zelf wilt  
dat een ander voor je doet 

doe dat voor die ander  
en dan doe je ’t goed 

 

Laat je licht maar schijnen…. (2x) 
 

Schriftlezing uit 2 Petrus 1: 16 - 19 
 

16 Toen wij u de glorierijke komst van onze 
Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden 
wij ons niet op vernuftige verzinsels – integen-
deel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid 
gezien. 17 Want Hij ontving van God, de Vader, 
eer en luister toen de stem van de majesteitelij-
ke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 18 Die stem heb-
ben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij 
met Hem op de heilige berg waren. 19 Ons ver-
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trouwen in de woorden van de profeten is daar-
door alleen maar toegenomen. U doet er goed 
aan uw aandacht daar steeds op gericht te hou-
den, als op een lamp die in een donkere ruimte 
schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgen-
ster opgaat in uw hart.  
 

Wij zingen Lied 351 ELB  

"Machtig God, sterke Rots" 
 

1. Machtig God, sterke Rots, 
 U alleen bent waardig. 

 Aard’ en hemel prijzen U, 
 glorie voor uw naam. 

. Lam van God, hoogste Heer, 
 heilig en rechtvaardig, 

 stralend Licht, Morgenster, 

 niemand is als U. 
. Prijst de Vader, prijst de Zoon, 

 prijst de Geest, die in ons woont. 
 Prijst de Koning der heerlijkheid, 

 prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Korte bemoediging  

 
Luisterlied 
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Wij zingen Lied 384 ELB  
“Een vonk is al genoeg” 

 
Eén vonk is al genoeg om een vuur te doen ont-
branden 
en spoedig laait het op en warmt je hart en han-
den. 
Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt: 

Hij warmt je hart, je straalt van vreugd’ 
vertel het iedereen! 

 
De mensen weten niet dat God hen werk’lijk lief-
heeft 
en dat Hij, als je ’t vraagt Zijn liefde in je hart 
geeft. 
Wij willen dat de wereld dit grote nieuws ver-
neemt: 

God geeft om jou, Hij houdt van jou, 
Hij is voor iedereen, voor iedereen.  

 
Tekst van Nelson Mandela 

 
Wij zingen Lied “This little light of mine, I’m 
gonna let it shine” (YfC171) 
 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
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Ev’ry day, ev’ry day, I let my little light shine.  
 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
Ev’ry day, ev’ry day, I let my little light shine. 

 

On Monday He gave me the gift of love. 
O a Tuesday peace came from above. 

On a Wednesday He told me to watch and pray. 
On a Thursday He told me the words to say. 

O a Friday He told me to have more faith. 
On a Saturday he gave me a little more grace.  

On a Sunday He gave me a part divine  

to let my little light shine. 
 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
Ev’ry day, ev’ry day, I let my little light shine.  

 

The light that shines is a light of love, 
Lights the darkness form above. 

It shines on me and it shines on you; 
Shows you what the power of love can do. 

I’m gonna let it shine both far and near, 
Let it shine both bright and clear. 
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Everywhere that I will go, 
I’m gonna let them know. 

 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. 

This little light of mine, I’m gonna let it shine. 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. 

Ev’ry day, ev’ry day, I let my little light shine.  

Let my little light shine. 
I’m gonna let my little light shine. 

I’m gonna let my little light shine. 
 

Voorafgaand aan dankgebed en voorbeden is er 
gelegenheid een kaarsje aan te steken met een 
persoonlijke gebedsintentie   
 
Mededelingen op de beamer  

 

Luisterlied  “Zegenlied’ 
 

 
 

 
 

 

 
 

Zegen  
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Staande zingen wij ons slotlied: “Love shine 
a light in every corner of my heart”   
 

Love shine a light 

In every corner of my heart 
Let the love light carry 

Let the love light carry 
Light up the magic 

In every little part 
Let our love shine a light 

In every corner of our hearts 

Love shine a light 
In every corner of my dream 

Let the love light carry 
Let the love light carry 

Like the mighty river 
Flowing from the stream 

Let our love shine a light 

In every corner of my dream 
And we're all 

Gonna shine a light together 
 

All 
 

Shine a light to light the way 
Brothers and sisters 

In every little part 
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Let our love shine a light 
In every corner of our hearts 

Love shine a light 
In every corner of the world 

Let the love light carry 
Let the love light carry 

Light up the magic 

For every boy and girl 
Let our love shine a light 

In every corner of the world 
And we're all 

Gonna shine a light together 
 

(Shine a light) 

 
All 

 
Shine a light to light the way 

(Light to light the way) 
Brothers and sisters 

In every little part 

Let our love shine a light 
In every corner of our hearts 

And we're all 
Gonna shine a light together 

(Shine a light) 
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All 
 

Shine a light to light the way 
(Light to light the way) 

Brothers and sisters 
In every little part 

Let our love shine a light 

In every corner of our heart 
And we're all 

Gonna shine a light together 
(Shine a light) 

 
All 

 

Shine a light to light the way 
(Light to light the way) 

Brothers and sisters 
In every little part 

Let our love shine a light 
 

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

 
Volgende week zondag, 12 februari 2023,  

om 9:30 uur gaat  
Ds. Weststrate uit Heerde voor. 

 

——————————- 
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