
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
12 mrt. 2023 09:30 

 

Zondag Ogen 

Liturgische kleur: Paars 

Ik houd mijn oog gericht op de Heer, Hij 
bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer U tot 

mij en wees mij genadig, ik ben alleen en el-
lendig. 

  
Psalm 25: 15 - 16. 

 
Voorganger: Ds. R. Koning 

 uit Putten 
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte 

Ouderling van dienst: Mevr. N. Dubois-Bastiaans 
Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: 40-dagenproject 
kerk 

Kosten Erediensten 
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Zondag Oculi - 12 Maart 2023 
3e zondag in de 40-dagentijd  

  
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 

voor te bereiden op de dienst. 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 
Wij zingen staande het lied bij het begin 
Lied 413 
 

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 Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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roepen U nooit lovensmoe: 
`Heilig, heilig, heilig' toe! 

 
Stil gebed, bemoeiding en groet 
 
Wij zingen Lied 413 
 

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. 
 

(Wij gaan zitten) 
 
Lezen leefregel uit Exodus 20 (NBV21) 
 
1 Toen sprak God deze woorden: 
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit 
Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 
3 Vereer naast Mij geen andere goden. 
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele 
afbeelding van iets dat in de hemel hierbo-
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ven is of van iets beneden op de aarde of 
in het water onder de aarde. 5 Kniel er niet 
voor neer en vereer ze niet, want Ik, de 
HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ou-
ders Mij haten en zondigen, roep Ik hun 
kinderen daarvoor ter verantwoording, tot 
in het derde en vierde geslacht; 6 maar als 
ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, 
bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste 
geslacht. 
7 Misbruik de naam van de HEER, uw 
God, niet, want wie zijn naam misbruikt 
laat Hij niet vrijuit gaan. 
8 Houd de sabbat in ere als een heilige 
dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al 
uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende 
dag is de sabbat, die gewijd is aan de 
HEER, uw God; dan mag u niet werken. 
Dat geldt voor u, voor uw zonen en doch-
ters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw 
vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in 
de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft 
de HEER de hemel en de aarde gemaakt, 
en de zee met alles wat er leeft, en op de 
zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de 
HEER de sabbat gezegend en geheiligd. 
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12 Toon eerbied voor uw vader en uw 
moeder. Dan zult u lang leven in het land 
dat de HEER, uw God, u geven zal. 
13 Pleeg geen moord. 
14 Pleeg geen overspel. 
15 Steel niet. 
16 Leg over een ander geen vals getuige-
nis af. 

17 Zet uw zinnen niet op het huis van een 
ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn 
slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of 
wat hem ook maar toebehoort.’ 
 
Wij zingen Lied 974 
 

1) Maak ons Uw liefde. God,  
tot opmaat van het leven. 
Wij zijn geroepen om  
haar zingend door te geven 
De wereld zegt ons niet  
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe  
ons Uw beleid verstaan. 

 
Gebed 
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Het kindermoment: 
 
We zingen met de kinderen 
 

Wie zeg jij dat Ik ben  
Een mens, een profeet 
Timmerman of Koning  
Die echte vrede geeft? 
Wie zeg jij dat Ik ben  
Hoor je wat Ik zeg 
In de naam van mijn Vader  
wijs Ik jou de weg 
 
Veertig dagen vragen  
Veertig dagen zoeken 
Veertig dagen kijken  
Op wie zou Jezus lijken? 
 
U bent de levende Heer  
Sterker dan de wind 
Vergeeft onze zonden  
En roept ieder kind. 
Het levende brood  
Genoeg voor ieder een. 
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U blijft met ons mee gaan,  
Staat altijd om ons heen. 

 
Kinderen gaan naar de kinderkerk  
 
Wij zingen Lied 314 
 

1) Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2) Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3) O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
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open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
(lector) 
 
God, 
Gij die ons op deze dag samen brengt 
om naar uw Woord te horen 
en U met hart en mond te aanbidden, 
wij bidden U: 
kom met uw heilige Geest in ons midden 
en zegen allen die U verwachten 
en er naar verlangen om Uw Woord te ho-
ren; 
maak ons vrijmoedig 
om U en onze naaste 
met een opgewekt hart te dienen. 
Zo bidden wij U 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
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Wij zingen Lied 217 
 
1) De dag gaat open voor het woord des 
Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontbe-
ren, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
3) Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij 
streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4) Wilt Gij vandaag en tot het eind der 
dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbeha-
gen 
in onze wereld. 
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5) Aan U ons loflied: glorie aan de Va-
der, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aan-
vaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 
 
Schiftlezing uit Matteüs 17 vers 1 - 8 
(NBV21) 

 
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jako-
bus en diens broer Johannes met zich mee 
een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaan-
te, zijn gezicht straalde als de zon en zijn 
kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling 
verschenen aan hen Mozes en Elia, die 
met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam 
het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is 
goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier 
drie tenten maken, een voor U, een voor 
Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet 
uitgesproken of een stralende wolk over-
dekte hen, en uit de wolk klonk een stem: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik 
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vreugde. Luister naar Hem!’ 6 Toen de 
leerlingen dit hoorden, werden ze overval-
len door een hevige angst en wierpen ze 
zich ter aarde. 7 Jezus kwam dichterbij, 
raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet 
bang.’ 8 Ze keken op en zagen niemand 
meer, Jezus was alleen. 
 
Verkondiging 
 
Wij zingen "Wil je opstaan en Mij vol-
gen" (Hemelhoog 386) 

  
1) Wil je opstaan en Mij volgen 
als ik noem je naam? 
Wil je dienen in 't verborgen, 
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, 
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind van jou 
en jij in Mij? 
 
2) Wil je gaan op nieuwe wegen,  
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen  
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voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard  
die in leugens is verward? 
Hoor je t kloppen van mijn hart  
in jou en jij in Mij? 
 
4) Wil je zien dat wat Ik zie:  
jouw gaven velerlei? 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 
'Een koningskind ben jij!’? 
Wil je geven wat je hebt,  
dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt  
in jou en jij in Mij? 
 
5) Heer van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta 
in U en Gij in mij. 
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Gebeden 
 
Collecte: 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen: 
Wij zingen staande onze slotzang:  
Psalm 89 
 
1) Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn 
lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan 
ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, HEER, aan ko-
mende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat 
zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel 
zelve. 
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5) Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw 
domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit 
zal zijn. 

Gij die de schepper zijt van 't noorden 
en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon ju-
belt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getij-
den, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U 
verblijden. 
 
Heenzending en Zegen (Keltische Zegen): 
 

Moge God, die erbij is  
als de zon opgaat en ondergaat 
en als jullie de zee oversteken, 

onderweg jullie schreden richten. 
  

Moge God, die jullie nabij is  
als je zit en als je staat, 

jullie met liefde omringen 
en jullie bij de hand leiden. 

  



15 

Moge God, die jullie wegen kent 
en de plaatsen waar jullie uitrusten 
bij jullie zijn in jullie taak op aarde 

het goede nieuws zijn dat jullie delen 
en jullie op de eeuwige weg leiden. 

 
Gemeente antwoord met een gezongen 
AMEN (3x) 
 

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

Volgende week zondag, 19 maart 2023, 
is er om 9:30 uur een dienst, waarin  
Ds. Boersma – Prins zal voorgaan.  

 
———————- 

Volgende week zondag, 19 maart 2023, 
is er om 19:00 uur een zangdienst,  
waarin Esther Bootsma uit Heerde  

zal voorgaan.  
 

———————————— 
 
   
 
 
 
 


