
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
2 oktober 2022 

 09:30 uur 

 

Derde zondag van de herfst 

Israelzondag 

Liturgische kleur: GROEN 

 

"Blijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik 
mij aan de richtlijn uit uw mond. 

HEER, voor eeuwig staat uw woord in de 
hemel vast." 

Psalm 119: 88-89 

 
Voorganger: Dhr. B.Greveling uit Wezep 

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte 
Ouderling van dienst: Dhr. W. Zonnenberg 

Lector: Mevr. A. Koetsier- van de Mars 

 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Kerk 
Kerk en Israel 

Jeugd– en jongerenwerk 
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Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor 
te bereiden op de dienst. 

 

Thema : Israëlzondag  -  “ Simchat Thora - De 
Vreugde van de Wet “. 

- - - - 

 

Orgelspel.  

 

Bij aanvang van de dienst zien we het schilderij 
van Marc Chagal – Rabbi met Wetsrol. 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van 
dienst. 

 

Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 146: 
1, 2 en 5  

            

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. 

 

ORDE VAN DE DIENST 
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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? 

 
5. Wees en weduw en ontheemde 

doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 

 

 

Stil gebed. Bemoediging en Groet. 

 

(wij gaan zitten) 

 

 

Inleiding op het thema: Israëlzondag. 

 

 

 

Wij zingen: Psalm 119: 1 en 12  
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1.  

Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen geme-
den. 

 

12. 

Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 

O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! 

Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 

Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 

verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 

Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

 

Kyrië gebed. 

 

Zingen het Glorialied 146 c : 1 en 3  

                

1. 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 
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worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

3. 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Wij lezen tien woorden vanuit Exodus 20: 1 – 17. 
1 Toen sprak God deze woorden: 
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd. 
3 Vereer naast Mij geen andere goden. 
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeel-
ding van iets dat in de hemel hierboven is of van 
iets beneden op de aarde of in het water onder de 
aarde. 5 Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, 
want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. 

 Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kin-
deren daarvoor ter verantwoording, tot in het derde 
en vierde geslacht; 6 maar als ze Mij liefhebben en 
doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het 
duizendste geslacht. 
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7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, 
want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit 
gaan. 
8 Houd de sabbat in ere als een heilige dag. 
9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 
verrichten, 10 maar de zevende dag is de sab-
bat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan 
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zo-
nen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, 
voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij 
u in de stad wonen.  
11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel 
en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat 
er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daar-
om heeft de HEER de sabbat gezegend en ge-
heiligd. 
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. 
Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, 
uw God, u geven zal. 
13 Pleeg geen moord. 
14 Pleeg geen overspel. 
15 Steel niet. 
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, 
en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn sla-
vin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar 
toebehoort.’ 
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Wij zingen Psalm 19: 3. 

               

3. Volmaakt is 's Heren wet, 

die ons verkwikt en redt, 

waarbij de ziel herleeft. 

Getrouw en gans gewis 

is Gods getuigenis, 

dat dwazen wijsheid geeft. 

Des Heren woord is goed, 

wie zijn bevelen doet, 

zijn hart wordt opgetogen. 

Recht is het woord van God 

en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 

 

Gebed bij de opening van het Woord. 

 

Kindermoment  en  Kinderlied  

 

Hava nagila ( Laten we blij zijn )  

Hava Nagila ( Laten we blij zijn) 

Hava Nagila venis’mecha ( Laten we blij en vro-
lijk zijn )  

  

De kinderen gaan naar hun eigen dienst en ne-
men het licht mee. 
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Dienst van het Woord: 

 

De Tora-lezing is  Deut. 32: 48  – 52. 
48 Op diezelfde dag zei de HEER tegen Mozes:  
49 ‘Ga het Abarimgebergte in en beklim de Nebo, 
die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je 
uitkijken over Kanaän, het land dat Ik de Isra-
ëlieten in bezit ga geven. 50 Op die berg zul je 
sterven en met je voorouders verenigd worden,  

zoals je broer Aäron op de Hor stierf en met zijn 
voorouders werd verenigd. 51 Want bij het water 
van Meribat-Kades, in de woestijn van Sin, kwa-
men jullie tegen Mij in opstand; in het bijzijn van 
heel Israël toonden jullie geen ontzag voor mijn 
heiligheid. 52 Alleen van een afstand zul je het 
land zien dat Ik hun zal geven, je zult het niet 
binnengaan.’ 

 

Wij zingen: Lied 753: 1,2, 3 en 6   

       

1. Er is een land van louter licht 

waar heiligen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht 

in duisternis of pijn. 

 

2. Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 
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3. Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 

als Israël ’t beloofde land 

zag over de Jordaan. 

 

6. God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

Evangelielezing: Matth. 11: 25 – 30. 
25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, 
Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen 
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt ge-
houden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 
onthuld. 26 Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27 
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Nie-
mand kent de Zoon behalve de Vader, en nie-
mand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder-
een aan wie de Zoon het wil openbaren. 
28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust ge-
ven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul-
len jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk  

is zacht en mijn last is licht.’ 

 

Verkondiging:  “De Vreugde van de Wet “. 
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Wij zingen Lied 836: 2,3 en 4 

 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

3. O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond. 

 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 

 

 

Dienst der gebeden 
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Aandacht voor de Collectes 

 

 

 

 

 

(de kinderen komen terug uit 
hun eigen dienst) 

 

 

 

Wij zingen staande het slotlied: Lied 150a: 1,2,3 
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 aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende 
stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor 
Hem! 
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3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trom-
pet 

de glorie doen klinken van Hem die ons 
redt. 

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels ge-
not, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij 
God! 

 

Zegen en gezongen Amen.  

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

Mededelingen: 

----- 

Vanavond, 2 oktober 2022, om 19:00 uur zal 
Roger Dragstra uit Leeuwarden voorgaan in een 
jeugddienst 

 

Volgende week, zondag 9 oktober 2022, om 
9:30 uur, gaat I. Boersma- Prins voor. 

Na de dienst is er koffie.  


