
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
19 februari 2023   

9:30 uur 

 

Zondag Vijftigste 
 

Liturgische kleur: GROEN 

 

Wees voor mij een rots, een toevlucht,  
een vesting die mij redding biedt.  
U zult mijn gids zijn, mij leiden,  

tot eer van uw naam. 
 

Psalm 31: 3b, c, 4b. 
 

 

Voorganger: Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld 
organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte 

lector: Mevr. A.Tijssen-Frelink 
Ouderling van dienst: Mevr. N. Dubois-Bastiaans 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes 
 

(1) Doelcollecte 
(2) Kerk 

(3) Gebouwen en onderhoud 
 

2 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van 
dienst 

 

Wij zingen staande het intochtslied: 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 dezelfde, 

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. 

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 zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

kracht voor vandaag,  

blijde hoop voor de toekomst. 

ORDE VAN DE DIENST 
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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. 

 

Bemoediging 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) 

 

Gebed 

 

Leefregel: Filippenzen 2: 1-11  
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en 
liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote ver-
bondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk 
medeleven, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in 
streven, één van geest. 3 Handel niet uit gel-
dingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle ne-
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derigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb 
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar 
ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezind-
heid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij, die 
de gestalte van God had, maakte er geen aan-
spraak op aan God gelijk te zijn, 7 maar deed af-
stand van zijn positie en nam de gestalte aan 
van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, 
en als mens verschenen 8 heeft Hij zich verne-
derd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God Hem 
hoog verheven en Hem de naam geschonken 
die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de 
naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en el-
ke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot 
eer van God, de Vader. 

 

Gebed bij de opening van het Woord  

 

Wij zingen het Kinderlied "Wij danken u" (Opw. 
Kids 62) 

 

Wij danken U 

Wij danken U  

Wij danken U 

voor wie U bent, o Heer 

Wij danken U 
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Wij danken U 

Wij danken U voor wie U bent 

  

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 

Refrein:  

U houdt van ons.... 

  

Ik klap voor U….. 

 

Slotzin: Ik dank U Heer voor wie U bent 

 

 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst en ne-
men het licht mee 
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Bijbellezing: Markus 10: 46-52  
46 Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leer-
lingen en gevolgd door een grote menigte weer 
uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar 
langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van 
Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus van Naza-
ret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: 
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met 
mij!’ 48 De omstanders berispten hem en zeiden 
dat hij zijn mond moest houden, maar hij 
schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, 
heb medelijden met mij!’ 49 Jezus bleef staan en 
zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden 
tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ 50 
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar 
Jezus. 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik 
voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, 
zorg dat ik kan zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: 
‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen 
kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.  

 

Wij zingen lied 864: 1,3,5  

 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 



7 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

3. Zou ooit een vrouw vergeten 

’t kind dat zij in zich droeg, 

er niet van willen weten, 

wanneer het naar haar vroeg? 

Al zou u ook begeven 

uw moeder vroeg of laat, 

de Heer zweert bij zijn leven, 

dat Hij u niet verlaat. 

 
5. Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

 

Verkondiging 
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Wij zingen: 902: 1,2,3,6  

 

1. Is God de Heer maar voor mij, 

wat zou mij tegen zijn? 

Ik roep: ‘ach Here, hoor mij!’ 

en wat mij kwelt wordt klein. 

Al heeft zich ook verheven 

de macht van hel en dood, 

ik heb voor heel mijn leven 

in God mijn bondgenoot. 

 

2. De grond van mijn vertrouwen 

is Christus, – in zijn bloed 
is voor wie op Hem bouwen 

Gods heil in overvloed. 

Ik vind in eigen leven 

niets lieflijks hier op aard; 

wat Hij mij heeft gegeven 

alleen is minnenswaard. 

 

3. Zijn Geest wil in mij wonen, 

Hij richt mijn wens en wil, 

en wat er ook mag komen, 

Hij spreekt en maakt mij stil. 

Al wat de Heer vanbinnen 

geplant heeft, rijpt tot vrucht. 

Hij is de Geest, die in mij 

 en met mij ‘Vader!’ zucht. 
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6. Mijn hart wil blij opspringen, 

het kan niet treurig zijn, 

ik lach en loop te zingen 

in louter zonneschijn. 

De zon die staat te stralen, 

o Jezus, dat zijt Gij. 

Ik dank U duizend malen, – 

wat zijt Gij goed voor mij! 

 

 

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk gebeden 
"Onze Vader" 

 

 

Aandacht voor de collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de kinderen komen terug uit hun nevendienst) 
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Wij zingen staande lied 413: 1, 2 

 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

Zegen met gezongen "Amen" 

 

Wij zingen tot slot lied 413:3  

 

3. Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

- - -  
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Mededelingen: 

----------- 

Volgende week zondag, 26 februari 2023, om 
9:30 uur gaat ds. Boersma – Prins uit Wapen-
veld voor. 

----------- 

Vanavond bent u om 19:00 uur van harte wel-
kom 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. 

---------- 

Ds. Ida Boersma is t/m 20 februari een lang 
weekend weg met de familie.  

Voor pastoralia kunt u bij het pastoraal team te-
recht: Roelie Draaijer, Nelleke Dubois, Wanda 
IJzerman of Wietse Venema. 

---------- 

Excursie naar tentoonstelling “Gospel” in Muse-
um Catharijneconvent in Utrecht op woensdag 
22 februari: 

Info en opgeven bij Ida Boersma / Annemarie 
van Oosten. 

-------------- 
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OPROEP:  

HULP GEZOCHT VOOR DE WERKGROEP  

PASEN/KERST MIDDAG 

De werkgroep Pasen/Kerst zoekt vrijwilligers 
voor de organisatie van deze middagen en/of 
vrijwilligers die willen helpen met de praktische 
kant van deze middagen(boodschappen doen, 
alles klaarzetten, opruimen etc) 

Lijkt het u wat? Of kent u iemand die hier ge-
schikt voor is? Neem dan contact op met  Roelie 
Draaijer 06 228 466 16 

gerritenroelie@gmail.com 

----------------------------------------------------------------
-- 


