
 
 

 
 

Petrakerk 
14 mei 2023 
Aanvang: 14.00 uur 
 
Afscheid Dick ter Horst van de PGH 

  
Voorganger : Dick ter Horst 
Ouderling : André van Marion 
Diaken : Ahrend Siebelhoff 
Organist : Jan van Huizen 
M.m.v.                  : De Petraband en de Cantorij 
Koster : Antoinette Swaep 
Collecten : 1e Vluchtelingen Werk Nederland 
   2e Plaatselijk kerkenwerk 
Uitgang       : Stichting Ambulancewens 
          www.ambulancewens.nl 

   Collecten via Givt of op rekening nr. NL76 RABO 0344 8224 35 
t.n.v. Protestantse Gemeente Hellevoet. TD 

 
Muziek 
 
Woord van welkom door de ouderling van 
dienst 
 
Van buiten naar binnen 
(we gaan staan) 
 
Aanvangslied: Hemelhoog 391 
“Breng ons samen” 
 
1 U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Refrein 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
 
 
 

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Bridge 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Lied: NPB 100 
“Juich heel de aarde” 
 
1 Juich, heel de aarde, voor de HEER. 

Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 

Zing opgewekt met hart en stem. 

Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
 
2 Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 

Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 

zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 

Hij is de herder die ons leidt.’ 
 
3 Trek jubelend zijn poorten door, 

zijn voorhof in en zing in koor. 

De HEER is goed en Hij verbindt 

zijn naam aan ons van kind op kind. 

 



 

 

 

 

 

Gebed 

 

Lied: Hemelhoog 581 

“Geprezen zij de Here” 

Refrein 
 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
 
1 Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
 
2 Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
 
Rond het woord 
 
Moment met de kinderen 
 
Kinderlied: Hemelhoog 625 
“Zingen maakt blij” 
 
Refrein 
 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus, vrolijk en blij. 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus, vrolijk en blij. 
 
1 God is zo goed voor jou en voor mij. 
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 
God heeft je lief en daarom zegt Hij 
‘Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.’ 
 
2 Ben je alleen en heb je verdriet, 
lijkt het soms net of niemand je ziet, 
kijk dan omhoog, de hemel is blauw. 
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou? 
 

 

 

 

 
3 Zing maar in huis, op school  en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat. 
Wees maar niet bang, want Jezus belooft 
‘Ik ben bij jou als jij maar gelooft.’ 
 
Cantorij zingt: 
“Christ is our cornerstone” 
 
1 Christ is our cornerstone, 
On Him alone we build; 
With His true saints alone 
The courts of Heaven are filled; 
On His great love our hopes we place 
Of present grace and joys above. 
 
2 O then with hymns of praise 
These hallowed courts shall ring; 
Our voices we will raise 
The Three in One to sing; 
And thus proclaim in joyful song 
Both loud and long, that glorious name. 
 
3 Here, gracious God, do Thou 
Forevermore draw nigh; 
Accept each faithful vow, 
And mark each suppliant sigh; 
In copious shower on all who pray, 
Each holy day, Thy blessings pour. 
 
Bijbellezing: Johannes 15: 9 – 17 
 
Lied: NLB 791: 1, 2, 5 en 6 
“Liefde, eenmaal uitgesproken” 
 
allen: 
 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
Cantorij: 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
allen:  
 
5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 

 



 

 

 

 

allen: 
 

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 
Bijbellezing: Romeinen 15: 13 
 
Verkondiging 
 
Lied: Hemelhoog 479: 1, 3 en 4 
“Heer, U bent mijn leven” 
 
1 Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
3 Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
4 Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Van binnen naar buiten 

Toelichting op en delen van de gaven 
 
 
 
 

 
 
 
Collectelied: Samen delen 
“Wij delen de liefde door God ons gegeven” 
 
Wij delen de liefde door God ons gegeven, 
dan bloeien er bloemen in de woestijn, 
omdat we geloven in licht en in leven, 
waarvan onze gaven symbool mogen zijn. 
 
We hebben het immers al eeuwen geweten: 
Wat God ooit begonnen is, maakt Hij ook 
waar. 
Wie leeft van dit wonder, zal niemand 
vergeten, 
dan vier je het leven en dien je elkaar. 
 
Gedachtenis 
 
Lied: NLB 653: 1 
“U kennen, uit en tot U leven” 
 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Cantorij zingt: 
“Irish blessing” 
 
Slotlied: NLB 416: 1, 2 en 4 
“Ga met God” 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 
 


