
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
4 sept. 2022 19:00 

 

  

Liturgische kleur: Wit 

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik 
tot U. U, Heer, bent goed en tot vergeving be-
reid, uw trouw is groot voor ieder die u aan-

roept. 
  

Psalm 86: 3, 5 

 
 
 

 
Voorganger: Mevr. M. van Doorne uit 't Harde 

Organist: Dhr. Adrie Duizendstra 

Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten 
Lector: Mw. W. A. IJzerman 

 

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Beheer en Onderhoud 
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Thema: Brood uit de hemel 
 

Welkom en mededelingen door de 
ouderling van dienst 

 
 
Wij zingen staande ons Intochtslied  
Psalm 34: 1 en 4   
 
1 
Ik loof de Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zicht tezaam. 
Verhef met mij des Heren naam, 
zegen die en wees blij. 
 
4 
Kom nader, zie en proef, 
Opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 

Orde van de Avonddienst 
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Die thuis hoort in Gods kring, 
dien met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 
 
Stil gebed, Votum en groet  
 
(Wij gaan zitten)   
 
Openingsgebed 
 
Apostolische geloofsbelijdenis (gelezen) 
 
Wij zingen Lied 280: 1, 5 en 6  
 
1 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
5 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
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6 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Onder het naspel nemen we plaats aan  
tafel 
 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 
Nodiging en onderwijzing 

 
Inzettingswoorden 
 
Wij zingen Lied 405: 4 
 
4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almach-
tig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heer-
lijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en mach-
tig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Wij bidden het "Onze Vader" 
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Breken en delen van het brood 
 
Schenken en delen van de wijn 
 
Dankzegging en zingen Lied 381: 6 
onder het naspel gaan we terug naar onze 
plaatsen 
 
6 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn 
dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
  
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezing uit Johannes 6: 26 - 40 
 
26 Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, u 
zoekt Me niet omdat u tekenen hebt ge-
zien, 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 Va-
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der, God zelf, heeft Hem die volmacht ge-
geven.’ 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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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  Lied 653: 1, 2 en 7  
 
1 
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! 
 
2 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
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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. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Gebeden 
 
(Aankondiging)  
 
Collecte en 
mededelingen 
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Wij zingen staande ons Slotlied  
Lied 150a: 1, 2 en 4 
 
1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem 
om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles 
schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging 
riep. 
 
2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aan-
vaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende 
stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor 
Hem! 
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4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels 
genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij 
God! 
 
Wegzending en zegen  met een gezongen 
"Amen" 
 

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

Volgende week zondag,  
11 september 2022,  

gaat om 9:30 uur ds. D. van Meulen  
uit Epe voor.  

 
Na de dienst is er koffiedrinken. 

 
0000000000000000 
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