
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
25 sept. 2022 09:30 

 

  

Liturgische kleur: Groen 

Zeg tegen mij: ‘Ik ben het die je redt.’  De 
HEER hoort de kreten van de rechtvaardi-

gen. 
  

Psalm 35: 3b; 34-18a 

 
Voorganger: Dr. J. Wiegers 

 uit Olst 
Organist: Dhr. J. Smit 

Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 
Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Kosten Erediensten 
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Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen staande ons intochtslied 
Psalm. 78: 1 en 2. 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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2 
Wij willen onze kinderen uitleggen 
en aan ons nageslacht ook telkens  
zeggen 
dat God steeds weer door zijn roemrijke 
daden 
ons met zijn weldaden heeft overladen, 
door krachten die Hem ter beschikking 
staan 
veel wonderen voor zijn volk heeft ge-
daan. 
 
Stil gebed, openingsgebed,  onze hulp 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) 
 
KYRIEGEBED 
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Wij zingen een loflied: Lied 906: 1 en 4, 
als inleiding op de Schriftlezingen 
 
1 
God is tegenwoordig, God is in ons 
midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles  
zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem / heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem  
weder. 
 
4 
Koning in de hemel, kon ik U maar  
prijzen, 
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu / reeds aan U 
alles mogen geven, 
lieve God, mijn leven. 
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Laten wij bidden bij de opening van de 
Schrift 
 
Kindermoment. 
 
We zingen het kinderlied: "Het kinder-
lied van de maand is "Vijf broden en 
twee vissen" We zingen met de beamer 
mee. 
 

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 gaan 
naar hun eigen dienst en nemen het licht 
mee. 
 
Schriftlezing uit het Oude Testament:  
Amos 6 vers 1 - 10 
 
1 Wee jullie, zorgelozen op de Sion, arge-
lozen op de berg van Samaria, leiders van 
dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten 
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zich wenden! 2 Trek naar Kalne en bekijk 
het goed; ga van daar naar het grote Ha-
mat en reis dan door naar Gat, waar de Fi-
listijnen wonen – zijn jullie sterker dan die 
koninkrijken of is hun gebied juist groter 
dan dat van jullie? 3 Wee jullie die denken 
dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de 
heerschappij van het geweld dichterbij 
brengen. 4 Jullie liggen maar op je ivoren 
bedden, hangen op je divans, eten lamme-
ren uit de kudde en kalveren uit de stal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jul-
lie denken te spelen als David zelf. 6 Uit 
grote schalen drinken jullie wijn, en met de 
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beste olie wrijven jullie je in, maar dat Jo-
zefs volk ten onder gaat, dat deert jullie 
niet. 7 Daarom gaan jullie nu als eersten in 
ballingschap; het gefeest en geluier is 
voorbij. 
8Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – 
zo spreekt de HEER, de God van de he-
melse machten: Ik verafschuw de trots van 
Jakobs volk, Ik haat zijn burchten. Daarom 
zal Ik Samaria en al zijn inwoners aan de 
vijand uitleveren, 9 en als er in een huis 
nog tien mensen overblijven, zullen zij ster-
ven. 10 Als iemand dan het lichaam van 
een bloedverwant uit dat huis wegdraagt 
om het te verbranden, zal hij vragen aan 
degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou 
nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan 
zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de 
naam van de HEER niet!’ 
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Wij zingen Psalm 146: 1 en 2 

2 Hij mag zich gelukkig prijzen 
 die steun krijgt van Jakobs God. 
 Hij zal altijd kunnen wijzen 
 op zijn hoop op hulp van God 
 die schiep aarde, zon en maan, 
 alles in de oceaan. 
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Schriftlezing uit de brieven: 1 Timoteus 6: 
11b-19 
 
11b Streef naar rechtvaardigheid, vroom-
heid, geloof, liefde, volharding en zacht-
moedigheid. 12 Strijd de goede strijd van 
het geloof, win het eeuwige leven waartoe 
je geroepen bent en waarvan je in aanwe-
zigheid van velen zo’n krachtig getuigenis 
hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, 
die alles in leven houdt, en Christus Jezus, 
die voor Pontius Pilatus een krachtig getui-
genis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je 
taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voe-
ren, totdat onze Heer Jezus Christus ver-
schijnt 15 op de dag die is vastgesteld 
door de gelukzalige en enige heerser, de 
hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is 
onsterfelijk en Hij woont in een ontoegan-
kelijk licht; geen mens heeft Hem ooit ge-
zien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer 
en de eeuwige kracht. Amen. 
17 Draag de rijken van deze wereld op niet 
hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zo-
iets onzekers als rijkdom te stellen, maar 
op God, die ons rijkelijk van alles voorziet 
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om ervan te genieten. 18 En draag hun op 
om goed te doen, rijk te zijn aan goede da-
den, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 
Zo leggen ze een stevig fundament voor 
de toekomst, en winnen ze het ware leven. 
 
Wij zingen Lied 361: 4 - 7, bij de woor-
den van de briefschrijver 
 

4 Het woord, van God gegeven, 
brengt ommekeer, 
het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 

 
5 Leer ons eenvoudig leven 

niet afgeleid. 
Wie zich aan Hem wil geven 
sta steeds bereid. 

 
6 De tijden slaan als golven 

over ons hoofd. 
Wie in Hem blijft geloven 
wordt niet verdoofd. 
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7 De koning nu der eeuwen, 
eeuwig de Heer, 
heerlijk, onzienlijk, enig, 
zij kracht en eer! 

 
Schriftlezing uit het Evangelie:  
Lukas 16: 19 - 31 
 

19 Er was eens een rijke man die gewoon 
was zich te kleden in purperen gewaden 
en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 
feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus 
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heette, lag voor de poort van zijn huis, 
overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn 
maag te vullen met wat er overschoot van 
de tafel van de rijke man; maar er kwamen 
alleen honden aanlopen, die zijn zweren 
likten. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, 
en hij werd door de engelen weggedragen 
om aan Abrahams hart te rusten. Ook de 
rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in 
het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, 
zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abra-
ham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: 
“Vader Abraham, heb medelijden met mij 
en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem 
het topje van zijn vinger in water dopen om 
mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in 
deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: 
“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het 
goede al tijdens je leven hebt ontvangen, 
terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft ge-
kend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij 
pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof 
tussen ons en jullie, zodat wie van hier 
naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook 
niemand van jullie naar ons kan overste-
ken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan 
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smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis 
van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog 
vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, 
zodat ze niet net als ik in dit oord van mar-
telingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: 
“Ze hebben Mozes en de Profeten: laten 
ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: 
“Nee, vader Abraham, maar als iemand 
van de doden naar hen toe komt, zullen ze 
tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: 
“Als ze niet naar Mozes en de Profeten 
luisteren, zullen ze zich ook niet laten over-
tuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 
 
 
Wij zingen Lied: 993: 1 - 4, bij de woor-
den van Jezus 
 

1 Samen op de aarde, 
dat beloofde land, 
God zal ons bewaren, 
want Hij houdt in stand 
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2 wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 

 
3 ’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 

4 om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 

 
VERKONDIGING 
 
Wij zingen Lied 834, als geloofslied 
 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
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2 Schep, God, een nieuwe geest in 
 mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

Dankzegging en voorbeden 
 

(Aandacht voor de Collecte) 
 

en de 
kinderen 

komen terug 
uit hun eigen 

dienst 
 
 
 
 
 



17 

Wij zingen staande ons slotlied:  
Lied 423, als afscheidslied 
 
1 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij 
 God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
3 Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Heenzending en zegen met een gezongen 
Amen 
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MEDEDELINGEN: 
 

Volgende week zondag, 
2 oktober 2022, 

gaat om 9:30 uur de 
heer Greveling uit Wezep voor. 

 
————————- 

 
Volgende week zondag, 

2 oktober 2022, 
is er om 19:00 uur een jeugddienst. 

In deze dienst gaat 
Roger Dragstra voor. 

 
———————————— 

—————————- 
—————— 

———- 
— 
- 
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