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Protestantse Gemeente  te 

Wapenveld 
in de Petruskerk 

19 mrt. 2023 09:30 
 

Zondag Verheugt u 
Liturgische kleur: Paars 

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met 
haar verheugen en juichen om haar, laat al-
len die om haar treuren nu samen met haar 

jubelen . 
  

Jesaja 66: 10 
 

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins 
 uit Wapenveld 

Organist: Dhr. A. Dijkslag 
Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten 

Lector: Dhr. P. Hammingh 
 

 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: 40-dagenproject 
kerk 

Gebouwen en Onderhoud 
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4e zondag van de 40-dagentijd 
Zondag ‘Wees blij’ 
Doopzondag voor 

Elise Hendrika Jannette van de Werfhorst 
Doop- en belijdeniszondag voor 

Jens Xavi IJzerman 
en zijn ouders Rik IJzerman en  

Ingrid IJzerman- Kwakkel 
 

Orgelspel 
 

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

 
Welkom en mededelingen 

 
We zingen staande ons intochtslied 
Psalm 122: 1 
 
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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MEDEDELINGEN: 
 

Vanavond is er om 19:00 uur een zang-
dienst, waarin Esther Bootsma uit Heerde 

zal voorgaan.  
 

0000000000000000000000000 
 

Volgende week zondag, 26 maart 2023, is 
er om 9:30 uur een dienst, waarin Ds. 

Oosterwijk uit Enter zal voorgaan.  
 

00000000000000000000000000 
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4 
Gij onderhoudt de vlam van ons be-
staan, 
aan u, o Heer,  
ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Heenzending en Zegen met een gezongen 
Amen 
 

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

3 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
(we gaan zitten) 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Wij zingen het lied van de 10 woorden 
op de wijs van "Jezus zegt dat Hij hier 
van ons verwacht" 
 
Ken je Gods gebod,  
woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil  
voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er,  
ook voor jou en mij. 
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Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
Eén, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand  
ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden,  
Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden,  
dan God de Heer.  
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou,  
dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag,  
dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag,  
vandaag ook weer.  
Vijfde woord van God:  
blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden  
in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten,  
dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen,  
dat helpt je niet.  
Zeven is Gods woord,  
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 
gezamenlijk Onze Vader 
 
Kinderen komen terug van de kinderne-
vendienst en kinderoppas 
 
Aandacht voor 
de collecte  
 
 
 
 
 
 
Wij zingen staande ons  
slotlied: 556: 3 en 4 
 
3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ont-
steken. 
Gij gaat vooraan,  
Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
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2 Geef dat uw roepstem wordt ge
 hoord, 

als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

 
Verkondiging 
 
Wij zingen Lied 653: 2 en 7 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

 
7 O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
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ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun  
toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen,  
wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt,  
dan gaat het mis.  
Negen: spreek geen kwaad  
en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid,  
houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers  
op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig  
als jij zo leeft! 
 
We zingen Opwekking Kids 77 
 

God kent jou  
vanaf het begin  
helemaal van buiten  
en van binnenin  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet,  
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want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet  
en weet je wat zo mooi is  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn  
want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou en mij! 
God kent jou  
vanaf het begin  
helemaal van buiten  
en van binnenin  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet,  
want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet  

 
Tijdens dit lied worden Jens Xavi IJzerman 
en Elise Hendrika Jannette van de Werf-
horst binnengedragen 
 
Inleiding op belijdenis en doop 
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ren, 38 want Ik ben niet uit de hemel neer-
gedaald om te doen wat Ik zelf wil, maar 
om te doen wat Hij wil die Mij gezonden 
heeft. 39 Dit is de wil van Hem die Mij ge-
zonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij 
Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar 
dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste 
dag. 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die 
de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig le-
ven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag 
laat opstaan.’ 
 
Wij zingen Gezang 463: 1 en 2 uit LvK 
"O Heer die onze Vader zijt" 
 
1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
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heeft Hem die volmacht gegeven.’ 28 Ze 
vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen 
we wat God wil?’ 29 ‘Dit moet u voor God 
doen: geloven in Hem die Hij gezonden 
heeft,’ antwoordde Jezus. 
30 Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U 
dan verrichten? Als we iets zien zullen we 
in U geloven. Wat kunt U doen? 31 Onze 
voorouders hebben immers manna in de 
woestijn gegeten, zoals geschreven staat: 
“Brood uit de hemel heeft hij hun te eten 
gegeven.”’ 32 Maar Jezus zei: ‘Werkelijk, 
Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood 
uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij 
geeft u het ware brood uit de hemel. 33 
Het brood van God is het brood dat neer-
daalt uit de hemel en dat leven geeft aan 
de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, 
Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het brood 
dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij 
komt zal geen honger meer hebben, en 
wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst heb-
ben. 36 Maar Ik heb u al gezegd dat u niet 
gelooft, ook al hebt u Me gezien. 37 Ieder-
een die de Vader Mij geeft zal bij Mij ko-
men, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegstu-
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We zingen 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. 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 



8 

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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en twee vissen – maar wat hebben we 
daaraan voor zoveel mensen?’ 
 
22 De volgende dag stond de menigte 
weer aan de oever van het meer. Ze had-
den gezien dat er maar één boot was, en 
dat Jezus niet aan boord was gegaan 
maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken 
waren. 23 Nu legden er andere boten uit 
Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het 
brood gegeten hadden nadat de Heer het 
dankgebed had uitgesproken. 24 Toen de 
mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen 
er niet waren, stapten ze in die boten en 
voeren ze naar Kafarnaüm om Hem te 
zoeken. 
25 Ze vonden Hem aan de overkant van 
het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer 
bent U hier gekomen?’ 26 Jezus zei: 
‘Werkelijk, Ik verzeker u, u zoekt Me niet 
omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat 
u brood gegeten hebt en verzadigd bent. 
27 U moet geen moeite doen voor voedsel 
dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en 
eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal 
het u geven, want de Vader, God zelf, 
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Daarna gaan de kinderen naar de kinder-
nevendienst 
 
Schriftlezing uit Johannes 6 vers 1 - 9 en 
22 - 40 
 
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van 
het Meer van Galilea (ook wel het Meer 
van Tiberias genoemd). 2 Een grote me-
nigte mensen volgde Hem, omdat ze ge-
zien hadden welke tekenen Hij bij zieken 
verrichtte. 3 Jezus ging de berg op, en 
ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het 
was kort voor het Joodse pesachfeest. 
5 Toen Jezus om zich heen keek en zag 
dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg 
Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood 
kopen om deze mensen te eten te geven?’ 
6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te 
stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou 
gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs 
tweehonderd denarie zou niet voldoende 
zijn om iedereen een klein stukje brood te 
geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, 
de broer van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is 
hier wel een jongen met vijf gerstebroden 
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Gebed 
 

Gezin IJzerman komt naar voren. 
 

Het ja-woord van de ouders en de doop 
van Jens Xavi 

Gezin van de Werfhorst komt naar voren. 
 

Het ja-woord van de ouders en de doop 
van 

Elise Hendrika Jannette van de Werfhorst 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Wij zingen een lied op melodie van 
"Eens als de bazuinen klinken" 

 
Liefde doet ons mensen leven 
geeft ons grond om te bestaan. 
Liefde moeten mensen geven 
als zij door het leven gaan. 
Jens, jij mag van liefde leven 
als de grond van je bestaan. 
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Hoop houdt onze wereld open 
naar een nieuwe horizon, 
geef ons oog voor Gods belofte 
die zijn werk aan ons begon. 
Elise,  jij mag  hopen 
putten uit de levensbron. 
 
Woord van recht en woord van vrede 
maakt ons mensen reisgenoot. 
God reist immer met ons mede, 
sterkt en steunt ons, geeft ons 
troost. 
Kinderen, wil met ons reizen 
mens met ons en feestgenoot. 

 
Uitreiking doopgeschenken 
 
 
Aandacht voor het 40-dagenproject. Kin-
deren komen naar voren en we zingen via 
Youtube het projectlied.  
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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. 
U blijft met ons mee gaan,  
Staat altijd om ons heen. 

 


