
 
 

 
 

Petrakerk 
21 mei 2023 
 
Aanvang: 9.30 uur 

  
Voorganger : Hans Schaap 
Ouderling : Reina Vos 
Diaken : Rita Kleine 
Organist : Jan van Huizen 
M.m.v.                   : De Petraband 
Koster : Antoinette Swaep 
Collecten : 1e Stichting Vrienden van Effatha 
   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 617a 
“De zon komt op” 
 
1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
2 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

 

 

Coda 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
(we gaan zitten) 
 
Intro dienst 
 
Lied: Opwekking 807 
“God van licht” 
 
1 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. 

2 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. 



 

 

 

3 Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
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. 

4 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. 

Gebed 
 
Gods gebod 
 
Lied: NLB 663 
“Al heeft hij ons verlaten” 
 
1 Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Rond het woord 
 
Moment met de kinderen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kinderlied: Hemelhoog 231 
“Ik moet weggaan” 
 
1 Ik moet weggaan 
Ik moet weggaan 
Ik kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief 
In jullie harten schrijven 
 
Refrein 1 
 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
 
2 Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben teruggekomen 
En ik heb mijn mooiste vuur 
Voor jullie meegenomen 
 
Refrein 2 
 
Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 
 
3 Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben bij de mensen 
Zodat ze elkaar verstaan 
Over alle grenzen. 
 
Bijbellezing: Matteüs 5: 13 – 16 
 
Lied: Hemelhoog 103: 1, 2, 3 en 5 
“Meester tot wie zouden wij gaan?” 
 
1 Meester, tot wie zouden wij gaan? 
Bij U zijn woorden van leven! 
U zocht ons op, U sprak ons aan, 
Wat zou de wereld ons geven, 
waar door de macht der duisternis 
het leven zelf ontluisterd is? 
Bij U zijn woorden van leven! 
 
2 Zouden wij tot het Westen gaan? 
Wat kan het Westen ons geven? 
Het Westen biedt ons rijkdom aan 
en wordt door hebzucht gedreven. 
Heer, die van onze eenzaamheid, 
van onze zelfzucht ons bevrijdt, 
bij U zijn woorden van leven! 
 



 

 

 

 

 
3 Zouden wij tot het Oosten gaan? 
Wat heeft het Oosten te bieden? 
Het Oosten biedt verlossing aan 
door uit de wereld te vlieden. 
Heer, die ons in de wereld houdt, 
o maak ons hier tot zoutend zout! 
Bij U zijn woorden van leven! 
 
5 Heer, stort uw liefde in ons uit, 
maak ons fonteinen van leven! 
Dan dragen wij uw woorden uit, 
die in ons hart staan geschreven. 
Leer ons te volgen waar U gaat 
en leer ons spreken metterdaad, 
Meester, uw woorden van leven! 
 
 
Verkondiging: thema; Zout en licht 
 
Lied: NLB 1005: 1, 2 en 4 
“Zoekend naar licht” 
 
1 Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
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. 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: Hemelhoog 679 
“Heer uw licht en uw liefde schijnen” 
 
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord 
dat het licht overwint. 
 
2 Heer, ’k wil komen in uw nabijheid, 
uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, 
uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
3 Staan wij oog in oog met U, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Zegen 
 


