
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
16 oktober 2022  

09:30 uur 

 

Vijfde zondag van de herfst 

Liturgische kleur: Groen 

"Als u de zonden blijft gedenken, HEER, 
Heer, wie houdt dan stand? 

Maar bij u is vergeving,  
daarom eert men u met ontzag." 

. 
Psalm 130: 3-4 

 
Voorganger: Ds. I. Boersma- Prins 

Organist: Dhr. Th. van der Wal 
Ouderling van Dienst: Mevr. A. van Oosten 

Lector: Mw. W.A. IJzerman 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Kosten erediensten 
Kerk 

Doelcollecte 
2 

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 het intochtslied: Psalm 130: 
1, 2  

 

1. Uit diepten van ellende 

roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden, 

ik werp voor U mij neer. 

O laat uw oor zich neigen 

tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, 

red mij, o Here red! 

 

2. Zoudt Gij indachtig wezen 

al wat een mens misdeed, 

wie zou nog kunnen leven 

in al zijn angst en leed? 

Maar Gij wilt ons vergeven, 

Gij scheldt de schulden kwijt, 

opdat wij zouden vrezen 

uw goedertierenheid. 

ORDE VAN DE DIENST 
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Stil gebed, 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) 

 

Wij zingen Psalm 130: 3 

 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd 

op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten 

wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten 

uw lichtend aangezicht. 

 

Gebed om ontferming 
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Wij zingen Psalm 130: 4 

 

4. Gij al Gods bondgenoten, 

zie naar zijn toekomst uit! 

De Heer is vast besloten 

tot goedertierenheid! 

Hoort aan de goede tijding: 

Hij geeft in zijn geduld 

aan Israël bevrijding 

van onrecht en van schuld. 

 

Woord van bemoediging 

 
Wij zingen het Glorialied 171: 1 (bundel 
‘hemelhoog’)  

 

1. Geprezen zij de Heer 

die eeuwig leeft, 

die vol ontferming ieder 

troost en alle schuld vergeeft, 

die heel het aards gebeuren 

vast in handen heeft. 

 

Refrein: 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 



5 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld 

op zich nam. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Kinderlied 

 

De kinderen gaan naar hun nevendienst en ne-
men het licht mee. 

 

Schriftlezing: Psalm 121 
1 Een pelgrimslied. 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 

Van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 

Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, Hij sluimert niet, 

Hij slaapt niet, 

de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, 

de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, 
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bij nacht de maan je niet schaden. 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 

Hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je 
komen van nu tot in eeuwigheid. 

 

Wij zingen Lied 121: 1 en 4 

 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 

 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 

Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 
11 Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. 
12 De jongste van hen zei tegen zijn vader:  

“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik 
recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen  
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onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de 
jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een  

ver land, waar hij een losbandig leven leidde en 
zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles  

had uitgegeven, werd dat land getroffen door 
een zware hongersnood, en begon hij gebrek  

te lijden. 15 Hij trok eropuit en verhuurde zich 
aan een van de inwoners van dat land, die  

hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij 
had graag zijn maag willen vullen met de  

peulen die de varkens te eten kregen, maar nie-
mand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf  

en dacht: De dagloners van mijn vader hebben 
eten in overvloed, en ik kom hier om van de 
honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen 
hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de 
hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden; behandel mij als 
een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en 
ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem 
in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden 
en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals 
en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen 
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en te-
gen u, ik ben het niet meer waard uw zoon ge-
noemd te worden.”  
22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal 
vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan,  
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doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem 
sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht 
het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze 
zoon van mij was dood en is weer tot leven ge-
komen, hij was verloren en is teruggevonden.” 
En ze begonnen feest te vieren. 
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar 
huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek  

en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij 
zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De 
knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgeko-
men, en uw vader heeft het gemeste kalf ge-
slacht omdat hij hem gezond en wel heeft terug-
gekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet 
naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar 
buiten en probeerde hem tot andere gedachten 
te brengen. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jaren-
lang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoor-
zaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt 
mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met 
mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die 
zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen 
heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor 
hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei 
tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en 
alles wat van mij is, is van jou. 32 We kunnen 
toch alleen maar feestvieren en blij zijn? Want je 
broer was dood en is weer tot leven gekomen, 
hij was verloren en is teruggevonden.”’ 
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Wij zingen Lied 278: 1 en 2 (bundel hemelhoog’)  

 

1. Het woord van God brengt goede  

 vruchten voort, 

in ieder mens die luistert naar uw woord; 

rijpt in het hart, draagt honderdvoudig 
vrucht 

het keert niet onvervuld terug. 

 

2. Beproef mijn hart dat voor U openligt; 

niets is verborgen voor uw aangezicht. 

Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 

moet zwijgen als U tot mij spreekt. 

 

Verkondiging 

 

Wij zingen Lied 886: 2   

 

2. Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamen-
lijk gebeden "Onze Vader" 

 

Esther Bootsma stelt zich voor 

 

Aandacht voor collecte 

 

 

(de kinderen komen terug van 
hun Nevendienst) 

 

Wij zingen het slotlied: Lied 723: 2 

 

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

 

Zegen en gezongen Amen 
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----- 

Mededelingen: 

----- 

Volgende week, zondag 14 augustus 2022 om  

9:30 uur, gaat gaat Ds. G.C. van Rheenen  

uit Hattem voor.  

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 
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