
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
23 oktober 2022  

09:30 uur 

 

Zesde zondag van de herfst 

Liturgische kleur: Groen 

Al is mijn weg vol gevaren,  
u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de 

woede van mijn vijanden,  
uw rechterhand brengt mij redding. 

Psalm 138:7 
 

 
   Voorganger:   Ds. G.C. van Rheenen  

uit Hattem 
 Organist:        Dhr. A. Dijkslag 

Ouderling van Dienst:   
Dhr. A. C. van de Beerecamp 

Lector:    Mw. H. Scholten-Marskamp 

 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Ned. Bijbel Genootschap 
Kerk 

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

 

Thema: Het Vaderhart van God 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van 
dienst 

 

Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 103:1,5 

 

1. 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5. 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

ORDE VAN DE DIENST 
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Stil gebed 

 

Bemoediging 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) 

 

Gebed om ontferming 

 

Woorden van Leven 

 

Wij zingen Lied 117a: 1, 2 

 

1. Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 
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2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Wij zingen het kinderlied met de kinderen:  

 

Ken je het verhaal  
van dat ene kleine schaapje 

dat ergens in de struiken was verdwaald 

En van de Goede Herder 

die bleef zoeken en bleef zoeken 

en 't toch weer naar de kudde heeft ge-
haald. 

 

En ken je het verhaal 

van het bidden van twee mannen 

de een die bad in stilte en oprecht, 

de andere bad luid zodat iedereen het 
hoorde 

en hij vond dat hij dat prachtig had ge-
zegd. 
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Het is een van die verhalen uit de Bijbel 

ooit door Jezus Zelf aan ons verteld. 

Een van die verhalen met een boodschap 

die ook voor ons nog alle dagen geldt. 

 

Ken je het verhaal 

van die koopman die op reis ging 

en onderweg beroofd werd van zijn geld. 

Die zwaargewond bleef liggen langs de 
weg die hij gegaan was 

en wet je wat er verder werd verteld. 

 

Een priester kwam erlangs, 

liet de man gewoonweg liggen, 

ook anderen die liepen snel voorbij. 

Tenslotte kwam een man van wie niemand 
iets verwachtte 

en die zei: ik help je wel, kom mee met mij. 

 

Het is een van die verhalen uit de Bijbel 

ooit door Jezus Zelf aan ons verteld. 

Een van die verhalen met een boodschap 

die ook voor ons nog alle dagen geldt. 

 

Gesprek met de kinderen en dan gaan de kin-
deren naar de nevendienst en nemen het licht 
mee 
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Bijbellezing: 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  

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 uitge-
geven, 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 var-
kens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 
17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De daglo-
ners 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 daglo-
ners.” 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 ge-
zondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het 
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niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 
22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal 
vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, 
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 te-
gen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw va-
der heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij 
hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 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 jarenlang werk ik voor u en 
nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij 
iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een gei-
tenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te 
vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgeko-
men, die uw vermogen heeft verkwanseld aan 
de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf 
geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jon-
gen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, 
is van jou. 32 We kunnen toch alleen maar feest-
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vieren en blij zijn? Want je broer was dood en is 
weer tot leven gekomen, hij was verloren en is 
teruggevonden.”’ 

 

Wij zingen lied 203 (ELB): 1,2,3,4. 

  

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die 't niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

 

Uitleg en verkondiging “Het Vaderhart van God” 
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Wij zingen lied 209 (ELB): 1,2,3 

  

Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 

kom iedere macht onttronen. 

Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon, 

mijn hart door uw Geest bewonen. 

 

Reinig mijn hart, reinig mijn hart 

in bronnen van uw genade: 

Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest - 

zij stuiten de stroom van 't kwade. 

 

Heer van mijn hart, Heer van mijn hart, 
blijf eeuwig daar resideren. 

Houd Gij er hof. Laat liefde-en lof 

en vrede vandaar regeren. 

 

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze 
Vader 

 

Aandacht voor de collecten 

 

De kinderen komen terug uit 
de kindernevendienst 
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Wij zingen staande het slotlied:  

lied 791: 1, 2, 3 en 6  

 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 
3. Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

Zending en zegen 

Gezongen ‘Amen’ 

 

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

 

Mededelingen: 

----- 

Volgende week, zondag 30 oktober 2022 om  

9:30 uur, gaat gaat Ds. T. Noort uit IJsselmuiden 
voor.  

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