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MEDEDELINGEN: 
GEZELLIGE MIDDAG PBD op 5 september 

2015! 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 

jaarlijkse gezellige middag voor ouderen en al-
leenstaanden.  Aanvang is 14.30 uur 

U kunt zich tot 29 augustus opgeven bij  
Elly Jonker 038-4470695 of Greet IJzerman  

038–4478987 
-------------------------------- 

STARTWEEKEND: 
Opgeven voor de lunch van zondag  

13 September kan via de lijst die in de hal ligt. 
Of via mail: wave@wxs.nl 

P.s. Neem voor het ochtendprogramma een kop 
en schotel mee van huis. Deze mag een barstje 

hebben. 
------------------------------------- 

Zangdienst zondagavond 13 september 
Thema: de leerschool van het leven! 

De scholen gaan weer beginnen! Let eens op 
de prachtige namen van scholen: kompas, 
hoeksteen, fundament, regenboog, parel…. 

Namen die iets zeggen over wat een school aan 
een kind, een jongere wil meegeven.  

Wat hebt ú geleerd in de leerschool van het le-
ven?   En welk lied past daarbij? Geef het door 
aan ds. Ida Boersma en dan zingen we dat in 

de zangdienst van 13 september!  

  
Protestantse Gemeente  te 

Wapenveld 
in de Petruskerk 

30 aug. 2015 19:00 uur 
 

  
 

Liturgische kleur: Groen 
Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik 

tot u. 
  

Psalm 86: 3 
 
 
 

Voorganger: Dhr. Martin Brand 
 uit Emmeloord 

Ouderling van dienst: Dhr. G. Koele 
Lector: Mw. W.A. van Werven-IJzerman 

 
 

 

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST 

Collectes: Kerk 
Kosten erediensten 

Jeugd en jongerenwerk 
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Thema: Wegwerprelaties 
 
 
GROW zingt voor de dienst (2 nummers): 

- Uw Genade Is Mij Genoeg 
- It’s OK 
 

 
Schrifttekst op de beamer: 

Jeremia 31:3: 
Ik heb van je gehouden met een eeuwig duren-

de liefde 
Romeinen 8:38-39: 

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Samenzang  
 
Opwekking 771- Een doel 
 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer 
van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 

Orde van de Avonddienst 
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Ohoh, eens zien wij Uw gezicht 
En iedereen zal dansen 
De stad van onze God 
Alleen door U 
 
Altijd licht, altijd vrede 
Altijd blijdschap, altijd feest 
Altijd wijn die blijft stromen 
Op het grote Bruiloftsfeest 
 
Alleen door U 
Alleen door U. 
Alleen door Uw dood 
Uw Liefde zo groot 
 
Ohoh, de schuld is afbetaald 
We kunnen eeuwig leven 
Nu is er weer hoop 
Alleen door U 
 
Ohoh, eens zien wij Uw gezicht 
En iedereen zal dansen 
In de stad van onze God 
Alleen door U 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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Koffie / thee / Fris en chips 
Napraten of gebed 
 
Slotlied Opwekking 498- Alleen door U 
 
Er is een stad met gouden straten 
Vol van Jezus Heerlijkheid 
Er is een Weg, die daarheen leidt 
Daar is Leven in Eeuwigheid 
 
Alleen door U, 
Alleen door U. 
Alleen door Uw dood 
Uw Liefde zo groot 
 
Nooit meer rouw, nooit meer tranen 
Nooit meer lijden, nooit meer dood 
Nooit meer pijn, nooit meer ziekte 
Nooit meer onrecht, nooit meer nood 
 
Alleen door U, 
Alleen door U. 
Alleen door Uw dood 
Uw Liefde zo groot 
 
Ohoh, de schuld is afbetaald 
We kunnen eeuwig leven 
Nu is er weer hoop 
Alleen door U 
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Voor de troon van Uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in Uw licht! 
 
Refrein : 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer 
van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in Uw licht! 
 
Refrein : 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
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Bemoediging en groet 
 
Aansluitend gebed 
 
Inleiding thema 
 
Samenzang  - Opwekking 669- Adonai 
 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons Uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 
Kom in Uw wijsheid en macht, 
vol van Uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon Uw heerlijkheid 
 
En ieder zal U zien 
Die komt in majesteit. 
 
Refrein:  Adonai, Adonai, 
   dan buigt elke knie 
   voor de hoogste Heer. 
   Adonai, Adonai, 
   dan juicht elke tong: 
   U alleen bent Heer! 
   Adonai. 
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  Uw liefde die geneest 
  en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Heilige Geest U mijn Trooster  
maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog 
Heer Uw waarheid maakt mij vrij 
en Uw leven groeit in mij 
oh laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Refrein:  Heer ik verlang zo naar meer van U! 
  vul mijn gedachten tot eer van U! 
  Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel 
  en stort nieuw leven uit 
  door Uw Geest, leg Uw kracht op mij 
  Uw liefde die geneest 
  en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit! 
Door Uw Geest. Leg Uw kracht op mij. 
Uw liefde die geneest 
en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
en stort nieuw leven uit 
door Uw Geest leg Uw kracht op mij. 
Uw liefde die geneest 
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!(2x) 
 
Zegen 
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Dankgebed / voorbede 
 
Collecte: Suzanne Floor, Sander Zonnenberg  
1: kerk, 
2: Kosten erediensten, 
uitgang: Jeugd- en jongerenwerk 
 
GROW zingt: 

-Whom shall I fear 
 
Samenzang Opw 501- Laat Uw vrede heersen 
 
Vader mijn God ik aanbid U! 
Heel mijn hart is op U gericht 
neem mijn leven in Uw hand 
hoed mijn ziel en mijn verstand  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Heilige Geest U mijn Trooster 
maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog! 
Heer Uw waarheid maakt mij vrij 
en Uw leven groeit in mij 
oh,laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Refrein:  Heer ik verlang zo naar meer van U! 
  vul mijn gedachten tot eer van U! 
  Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel 
  en stort nieuw leven uit 
  door Uw Geest, leg Uw kracht op mij 
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Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Refrein:  Adonai, Adonai, 
   dan buigt elke knie 
   voor de hoogste Heer. 
   Adonai, Adonai, 
   dan juicht elke tong: 
   U alleen bent Heer! 
   Adonai. 
 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft.  
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Refrein:  Adonai, Adonai, 
   dan buigt elke knie 
   voor de hoogste Heer. 
   Adonai, Adonai, 
   dan juicht elke tong: 
   U alleen bent Heer! 
   Adonai. 
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Samenzang - Forever 
 
Give thanks to the Lord, Our God and King 
His love endures forever 
For He is good, He is above all things 
His love endures forever 
Sing praise, sing praise 
 
With a mighty hand and outstretched arm 
His love endures forever 
For the life that's been reborn 
His love endures forever 
Sing praise, sing praise 
Sing praise, sing praise 
 
Refrein:  Forever God is faithfull 
   Forever God is strong 
   Forever God is with us 
   Forever and ever, forever  
 
From the rising to the setting sun 
His love endures forever 
By the grace of God we will carry on 
His love endures forever 
Sing praise, sing praise  
Sing praise, sing praise 
 
 
 

7 

Refrein:  Forever God is faithfull 
   Forever God is strong 
   Forever God is with us 
   Forever and ever, forever  
 
Forever God is faithfull 
Forever God is strong 
Forever God is with us 
Forever and ever, forever 
 
His love endures forever [8X] 
 
Sing praise, sing praise 
Sing praise, sing praise  
 
Refrein:  Forever You are faithfull 
   Forever You are strong 
   Forever You are with us 
   Forever and ever 
 
Forever You are faithfull 
Forever You are strong 
Forever You are with us 
Forever and ever, forever 
 
 
Overdenking ‘Wegwerprelaties’ 
 
 


