
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
4 sept. 2022 11:00 

 

  

Liturgische kleur: Wit 

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik 
tot U.                                                         U, 
Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw 

trouw is groot voor ieder die u aanroept. 
  

Psalm 86: 3, 5 

 
 

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld 
Organist:    

Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 
Lector:   

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

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

 
Welkom en Mededelingen door de 

ouderling van dienst 
 
Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 146: 1, 2 
 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 

zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

 
2 Reken niet op mensenwaarde, 

want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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Stil moment, Votum en Groet 
 
Wij zingen het "Klein Gloria"  
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de  
Heilige-Geest als in den beginne,  
nu en immer en van eeuwigheid tot  
eeuwigheid.  Amen. 
 
(wij gaan zitten) 
 
Aanvangstekst 
 
Wij zingen Psalm 146: 3, 4 
 
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
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4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Leefregel 
 
Wij zingen Lied 838: 1, 2, 4 
 
1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
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2 Maak ons volbrengers van dat 
 woord, 

getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
4 Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt 
met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
 
Gebed om opening van het Woord 
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Moment voor de kinderen.  
 
We zingen eerst het kinderlied met de  
beamer mee 
 
Wij zingen het Kinderlied:  
"Vijf broden en twee vissen" 
 

Vijfduizend mensen waren 
Aan 't luisteren naar de Heer 
Maar op de derde avond 
Was er geen eten meer 
 
Er was nog wel een jongen 
Die iets te eten had 
Hij gaf het aan de Here 
Het was zijn hele schat 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
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Ja, Jezus deed een wonder 
Want Hij heeft alle macht 
Maar denk eens aan die jongen 
Die het bij Jezus bracht 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was zijn hele schat 
Zou jij ze kunnen missen 
Als jij niets anders had 

 
De kinderen komen naar voren en nemen 
het licht mee naar hun eigen dienst 
 
Schriftlezing uit Prediker 3 vers 1 - 15 
 
1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een 
tijd voor alles wat er is onder de hemel. 2 
Er is een tijd om geboren te worden en 
een tijd om te sterven, een tijd om te plan-
ten en een tijd om te rooien. 3 Er is een tijd 
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om te doden en een tijd om te helen, een 
tijd om af te breken en een tijd om op te 
bouwen. 4 Er is een tijd om te huilen en 
een tijd om te lachen, een tijd om te rou-
wen en een tijd om te dansen. 5 Er is een 
tijd om te beminnen en een tijd om zich te 
onthouden, een tijd om te omhelzen en 
een tijd om af te weren. 6 Er is een tijd om 
te zoeken en een tijd om te verliezen, een 
tijd om te bewaren en een tijd om weg te 
gooien. 7 Er is een tijd om te scheuren en 
een tijd om te herstellen, een tijd om te 
zwijgen en een tijd om te spreken. 8 Er is 
een tijd om lief te hebben en een tijd om te 
haten. Er is een tijd voor oorlog en er is 
een tijd voor vrede. 9 Welk voordeel heeft 
de mens van alles wat hij met zijn ge-
zwoeg tot stand brengt? 10 Ik heb gezien 
dat het een kwelling is, die hem door God 
wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er 
is de goede plaats in de tijd gegeven, en 
ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd ge-
geven. Toch kan de mens het werk van 
God niet van begin tot eind doorgronden. 
12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens 
niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk 
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te zijn en van het leven te genieten. 13 
Want wanneer hij zich aan eten en drinken 
tegoed doet en geniet van al het goede dat 
hij moeizaam heeft verworven, is dat een 
geschenk van God. 14 Alles wat God doet, 
zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. 
Daar is niets aan toe te voegen, daar is 
niets van af te doen. God doet het zo op-
dat de mens ontzag voor Hem heeft. 15 
Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is 
er altijd al geweest. God haalt wat voorbij 
is altijd weer terug. 
 
Wij zingen Lied 823: 1, 2 
 
1 
Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen 
komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
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2 
Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen ’s mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
Schriftlezing uit Johannes 5 vers 1 - 13 
 
1 Daarna was er een Joods feest, en Je-
zus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is 
bij de Schaapspoort een bad met vijf zui-
lengangen dat in het Hebreeuws Betzata 
heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, 
blinden, kreupelen en misvormden. 5 Er 
was ook iemand bij die al achtendertig jaar 
ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; Hij wist 
hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 
‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke ant-
woordde: ‘Heer, als het water gaat bewe-
gen is er niemand om mij erin te helpen; ik 
probeer het wel, maar altijd is een ander al 
vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, 
pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen werd 
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de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op 
en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De 
Joden zeiden dan ook tegen de man die 
genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet 
toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 
Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij ge-
nezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op 
en loop.”’ 12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroe-
gen ze. 13 Maar de man die genezen was 
kon niet zeggen wie het was, want Jezus 
was al verdwenen omdat daar zoveel men-
sen waren. 
 
 
Wij zingen Lied 823: 4, 5 
 
4 
Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
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5 
O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
Verkondiging 
 
Wij zingen lied 894: 1, 2, 3, 4 
 
1 
Wanneer ik zoek naar woorden en niets 
dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem 
– uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde 
kleurt mijn bloed; 
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen 
keurt Gij goed. 
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2 
Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om 
een gebed, 
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, 
in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen uw stem, o 
Christus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen de tegenstem 
in mij. 
 
3 
Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in 
mij leeft 
maar zich niet uit laat leggen en zich 
niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden voordat ik U 
niet vind; 
dan bidt met duizend monden de Geest, 
vol vuur en wind. 
 
4 
Wanneer ik zoek naar woorden is mij 
uw woord genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, dat 
woord, dat mij al droeg, 
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dat zal mij blijven dragen – mij maakt 
geen stilte bang; 
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik 
naar U verlang. 
 
 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecte informatie en mededelingen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen komen terug uit hun eigen 

dienst 
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Wij zingen staande ons slotlied:  
Lied 416: 1, 2, 3, 4 
 
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. 

 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
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. 

 
Heenzending en Zegen  
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Volgende week zondag, STARTZONDAG 
18 september 2022, gaat om 9:30 uur  

ds. Boersma – Prins voor. 


