
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
5 febr. 2023 09:30 

 

Zondag Zeventigste 

Liturgische kleur: Rood 

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 

 
Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins 

 uit Wapenveld 
Organist: Dhr. Adrie Duizendstra 

Ouderling van dienst: Dhr. A. C.  van de 
Beerecamp 

Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Beeld en Geluid 
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Zondag 5 februari 2023 
(5e na Epifanie, Septuagesima) 

Bevestigingsdienst van  
Wilma Mateman als diaken 

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

 
Welkom en mededelingen door de  

ouderling van dienst 
 
Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 18: 1 
 
Ik heb U lief van ganser harte, Here. 
Gij immers zult het onheil van mij we-
ren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om 
mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats 
in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft be-
waren, 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. 
 
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) 
 
Gebed om ontferming 
 
Wij zingen het lied van verwondering 
(Melodie NL 302) 
 
Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden. 
Dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 
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Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden: 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 
Leefregel 
 
Kinderlied "Wij danken u" (Opw. Kids 62) 
via de 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 
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Opdracht van een diaken 
 

Geroepen uit de gemeente:  
"Wilma Mateman" 

 
Gelofte en bevestiging 

 
Gebed en zegen 

 
Aanvaarding en verwelkoming 

 
Staande zingen we Opwekking 640  
 
Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen: 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen 
op naar U, Heer 
die mij bij zal staan 
 
2x: 
Mijn hulp is van U, Heer 
die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val 
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U bent mijn beschermer 
die over mij waakt 
die niet sluimeren of slapen zal 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
bewaart heel mijn leven 
mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Slot: Mijn hulp is van U, Heer, o, van U! 
 
(Wij gaan zitten) 
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Schriftlezing uit 1 Kor. 2 vers 1 - 5 
 
1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam 
om u het geheim van God te verkondigen, 
beschikte ook ik niet over uitzonderlijke 
welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had be-
sloten u geen andere kennis te brengen 
dan die over Jezus Christus – de gekrui-
sigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn 
zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4 
De boodschap die ik verkondigde overtuig-
de niet door wijsheid, maar bewees zich 
door de kracht van de Geest, 5 want uw 
geloof moest niet op menselijke wijsheid 
steunen, maar op de kracht van God. 
 
Wij zingen Lied 512: 1 t/m 5 
 
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
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2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
3 Mijn herder en mijn held, mijn 
 vriend, 

mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ont-
bindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

 
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

 
Overdenking 
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Wij zingen Gezang 487: 1 en 3  
(de Heer heeft mij gezien en onverwachts) 
 
1 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de 
nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onver-
mogen. 
 
3 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dro-
men, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij 
gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
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Wij gaan staan en gedenken  
Maria Johanna Eppenga 

*8 februari 1935  ⴕ 28 januari 2023 
 
Staande zingen we lied 885:1 
 
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. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond. 
 
(Wij gaan zitten) 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 
Onze Vader 
 
Mededelingen via de beamer en aandacht 
voor de collecte.  
 
De kinderen 
komen terug. 
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Wij zingen staande ons slotlied: 
Lied 425 
 
1 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze we-
gen 
van hier, uit dit huis waar uw stem 
wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezon-
den 
op weg in een wereld die wacht op uw 
woord. 
Om daar in genade uw woorden als za-
den 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons 
leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen 
zal. 
 
Zegen en gezongen Amen  
 

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

 
Welkom bij de Praisedienst/

Lofprijzingsdienst van 5 februari 2023, 
19.00 uur   

Onder muzikale begeleiding van Leonie en 
Henk uit Emmeloord (bekend van eerdere 
medewerking aan onze zangdiensten én in 
coronatijd van hun Harteliedjes op youtu-

be) gaan we samen prachtige liederen zin-
gen. Met een overdenking van ds. Ida 

Boersma word je uitgedaagd na te denken 
over Jezus’ woorden: “Jullie zijn het licht!” 

Hoe maak je dat waar in jouw leven?      
  
 
 

Volgende week zondag, 12 februari 2023, 
om 9:30 uur gaat Ds. Weststrate uit Heer-

de voor. 
 

 
 
 



16 

 


