
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
12 febr. 2023 09:30 

 

Zondag  Zestigste 

Liturgische kleur: Groen 

Word wakker, Heer, waarom slaapt u? 
Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig! 

Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille 
van uw trouw. 

  
Psalm 44: 24, 27. 

 
Voorganger: Ds. J.M. Weststrate 

 uit Heerde 
Organist: Dhr. A. Dijkslag 

Ouderling van dienst: Dhr. W. Zonnenberg 
Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Kosten Erediensten 
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Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 

 
Wij zingen staande ons intochtslied  
Lied: 221: 1, 3 
 
1 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen gesla-
gen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met 
mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen 
richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroos-
ting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 



3 

Ontsteek die vreugde die geen einde 
heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar 
Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebe-
den. 
 
Stil gebed, onze hulp 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 im-
mer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.  
(wij gaan zitten) 
  
Verootmoedigingsgebed       
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Wij zingen Lied 213: 1, 5 
 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 
5 Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Genadeverkondiging  uit  
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Psalm 103 vers 8 t/m 13 
 
8 Liefdevol en genadig is de HEER, Hij 
blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9 Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeu-
wig duurt zijn toorn. 
10 Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij 
vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11 Zoals de hoge hemel de aarde over-
spant, zo welft zich zijn trouw over wie 
Hem vrezen. 
12 Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze zonden van ons ver-
wijderd. 
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn 
kinderen, zo ontfermt zich de HEER over 
wie Hem vrezen. 
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De Leefregel voor deze zondag: Romeinen 
12 vers 9 t/m 21 
 
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw 
het kwaad en wees het goede toegedaan. 
10 Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander ho-
ger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme 
niet bekoelen, maar laat u aanvuren door 
de Geest en dien de Heer. 12 Wees ver-
heugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed onder-
vindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer 
u om de noden van de heiligen en wees 
gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen 
hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met 
wie zich verblijdt, heb verdriet met wie ver-
driet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet 
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nede-
righeid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar pro-
beer voor alle mensen het goede te doen. 
18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, al-
les in het werk om met alle mensen in vre-
de te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde 
broeders en zusters, maar laat God uw 
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wreker zijn, want er staat geschreven dat 
de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te 
nemen, Ik zal vergelden.’ 20 En ergens an-
ders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, 
geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, 
geef hem dan te drinken. Dan stapelt u 
gloeiende kolen op zijn hoofd.’ 21 Laat u 
niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede. 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Het kindermoment en Kinderlied  
"Wij danken u" (Opw. Kids 62)(Beamer) 
 
Wij danken U 
Wij danken U  
Wij danken U 
voor wie U bent, o Heer 
Wij danken U 
Wij danken U 
Wij danken U voor wie U bent 
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Refrein: 
U houdt van ons zoals we zijn 
U vult ons met Uw lieflijkheid 
U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij 
Voor nu en voor altijd 
  
Ik klap voor U  (klap, klap, klap) 
Ik stamp voor U  (stamp, stamp, stamp) 
Ik dans voor U 
voor wie U bent, o Heer 
Ik juich voor U  (gejuich!) 
Ik zing voor U  (la, la, la, la, la) 
Ik dank U Heer voor wie U bent 
U houdt van ons.... 
  
Ik klap voor U….. 
 
Slotzin: Ik dank U Heer voor wie U bent 
 
Gesprekje met de kinderen voordat ze 
naar de kindernevendienst gaan 
 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
en nemen het licht mee 
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Bijbellezing uit Exodus 6 vers 1 t/m 13 
 
1 Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul 
je zien wat Ik de farao ga aandoen: Ik zal 
hem met harde hand dwingen mijn volk te 
laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land 
wegjagen.’ 
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 
3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob ver-
schenen als God, de Ontzagwekkende, 
maar mijn naam HEER heb Ik niet aan hen 
bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn 
verbond gesloten en Kanaän aan hen be-
loofd, het land waarin zij als vreemdeling 
hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer 
van de Israëlieten over de slavenarbeid die 
hun door de Egyptenaren is opgelegd ge-
hoord, en dat heeft Mij aan die belofte her-
innerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen 
zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die 
de Egyptenaren jullie opleggen van je af-
nemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan be-
vrijden. Ik zal jullie verlossen met opgehe-
ven arm en de Egyptenaren zwaar straf-
fen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, 
en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen in-
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zien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die 
jullie bevrijdt van de last die je door de 
Egyptenaren is opgelegd. 8 Ik zal jullie 
naar het land brengen dat Ik onder ede 
aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; 
dat land zal Ik jullie in bezit geven. Ik ben 
de HEER.”’ 9 Mozes bracht dit aan de Isra-
ëlieten over, maar ze wilden niet naar hem 
luisteren, moedeloos als ze waren door de 
zware dwangarbeid. 
10 Toen zei de HEER tegen Mozes: 11 ‘Ga 
naar de farao, de koning van Egypte, en 
zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land 
moet laten vertrekken.’ 12 Maar Mozes 
antwoordde: ‘Als de Israëlieten al niet naar 
me luisteren, zal de farao dat dan wel 
doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn 
woorden.’ 
13 Mozes en Aäron waren het tot wie de 
HEER zich richtte; zij werden door Hem af-
gevaardigd naar de Israëlieten en naar de 
farao, de koning van Egypte, om de Isra-
ëlieten uit Egypte weg te leiden. 
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Wij zingen Lied Psalm 105: 9,10 
 
9 De harten der Egyptenaren, 

die Israël genegen waren, 
zijn door de Heer die alles leidt 
vervuld met afgunst, haat en nijd. 
Toen heeft Egypte hen gekweld 
met sluwe list en bruut geweld. 

 
10 Maar Mozes liet Gods woorden ho-
 ren, 

Aäron kwam, door God verkoren, 
en tekenen van ’s Heren hand 
geschiedden in Egypteland. 
De duisternis verslond de dag, 
zo triomfeerde Gods gezag. 
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Bijbellezing uit Hebreeën 11 vers 23 t/m 27 
 
23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders 
hem na zijn geboorte drie maanden ver-
borgen houden. Ze zagen dat het een 
mooi kind was en waren niet bang voor het 
bevel van de koning. 24 Door zijn geloof 
weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, 
aangesproken te worden als zoon van een 
dochter van de farao. 25 Liever werd hij 
even slecht behandeld als het volk van 
God dan dat hij vluchtig voordeel had bij 
de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de be-
loning waardeerde hij de smaad van Chris-
tus hoger dan de schatten van Egypte. 27 
Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder 
angst voor de woede van de koning; hij 
volhardde, als zag hij de Onzienlijke.  
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Wij zingen Lied 275: 3, 4 ELB 
 
3. 
’k Heb geloofd in U, wien d’aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont; 
U, aan wiens doorboorde voeten, 
eenmaal in het gans heelal, 
Heer, daarboven, hier beneden, 
alle knie zich buigen zal. 
 
4. 
Ja ’k geloof en daarom zing ik, 
daarom zing ik, U ter eer, 
’s werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 
 
Verkondiging  
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Wij zingen Lied 68: 7, 11, 12 
 
7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
11 
Ook zelfs het land der duisternis 
zal weten wat uw luister is, 
Egypte zal U eren. 
Het morgenland strekt als een bruid 
de handen haastig naar U uit, 
ook daar zult Gij regeren. 
De wereld brengt U huldeblijk, 
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want heel de wereld is uw Rijk, 
Jeruzalem het midden; 
koningen overal vandaan 
komen met schatting voor U staan, 
elk land zal tot U bidden. 
 
12 
Gij mogendheden, zing een lied, 
zing Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht – 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strek tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ge-
zamenlijk het "Onze Vader" 
 
 
 
De collecte 
mededelingen, 
en de kinderen komen 
terug 
 
 
Wij zingen staande 
ons slotlied Lied 885 
 
1 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en 
Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelf-
de, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook 
nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw 
trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
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Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond. 
 
2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zon-
den,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw 
trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond. 
 
 
Heenzending en Zegen met een gezongen 
Amen  

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

Volgende week zondag, 19 februari 2023, 
om 9:30 uur gaat dhr. G.P. Hartkamp uit 

Wapenveld voor. 
 

Zondagavond 19 februari bent u om  
19:00 uur van harte welkom in de  

Taizéviering. Aan deze viering wordt  
muzikale medewerking verleend door  

Vocaal o.l.v. Johan Bredewout.  
De leiding is in handen van de  

Taizé-commissie. 
 

Taizédienst in de Petruskerk in Wapenveld  
Een viering in de sfeer van Taizé? Dat be-
tekent een rustige viering: kaarslicht, zin-

gen en het in stilte overdenken van een bij-
belwoord. Ben je niet zo bekend met de 
liederen uit Taizé? Geen probleem want 

zondagavond 19 februari komt Vocaal o.l.v. 
Johan Bredewout uit Vollenhove naar de 

Petruskerk om ons zingend door de dienst 
te leiden. De dienst begint om 19.00 uur 

en je bent van harte welkom! 
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Ds. Ida Boersma is van 17 t/m 20 februari 
een lang weekend weg met de familie. 
Voor pastoralia kunt u bij het pastoraal 

team terecht: Roelie Draaijer,  
Nelleke Dubois, Wanda IJzerman of  

Wietse Venema. 
 

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