
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
30 oktober 2022  

09:30 uur 

 

Zevende zondag van de herfst 

Liturgische kleur: Groen 

Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.  
Jubelend komen zij naar Sion, 

gekroond met eeuwige vreugde. 
Jesaja 35:10a 

 
 
   Voorganger:  Ds. T. Noort uit IJsselmuiden 

 Organist:       Dhr. Th. Van de Wal 
Ouderling van Dienst:   
   Mw. P.A. Dubois- Bastiaans 
Lector:   Mw. A. Tijssen- Freling 
 

 

GROOTLETTER LITURGIE  

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 door de ouderling van 
dienst. 

 

We zingen staande het intochtslied: Psalm 
142:1,2,7  

 

1. Tot God de Heer hief ik mijn stem, 

ik riep tot God, ik smeekte Hem. 

Alles, alles wat mij benauwt 

heb ik de Here toevertrouwd. 

 

2. Wanneer mijn geest in mij versmacht 

kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht. 

Al mijn beweging gaat Gij na, 

waar ik ook ga, waar ik ook sta! 

 

7. Al uw getrouwen roep ik saam 

als Gij mij zo hebt welgedaan, 

zij zullen horen hoe ik zing 

uw naam en uw rechtvaardiging. 

 

Stil gebed  

ORDE VAN DE DIENST 
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Votum en groet 

 

Wij zingen het Klein Gloria: 

Ere zij de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest, als in den begine,  

nu en immer, en van eeuwigheid  

tot eeuwigheid. Amen 

 

(wij gaan zitten) 

 

Gebed van verootmoediging  

 

Wij zingen Psalm 6:1, 5  

  

6. Heer, toon mij uw genade, 

straf mij niet naar mijn daden, 

ik was in kwaad verblind. 

Komt mij uw hand kastijden, 

sla mij met medelijden 

als uw weerspannig kind. 

 

6.  Wijk, werkers van het kwade! 

De Heer heeft in genade 

mijn smekingen verstaan. 

De Heer heeft in ontfermen 

geluisterd naar mijn kermen 

en neemt mijn bidden aan. 
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Genadeverkondiging 

 

Leefregel  

 

Wij zingen lied 376 (ELB): 1,2 

  

1. 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. 

 

2. Abba, Vader, laat mij zijn 

 Slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d’ uw’ en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen. 

 

 

Gebed 
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kindermoment  

 

Wij zingen het kinderlied mee: 

 

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. 

 

Refrein: 

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. 
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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 nie-
mand iets verwachtte 

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

 

Refrein: 

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. 

 

De kinderen gaan naar hun nevendienst  

en nemen het licht mee. 
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Schriftlezing:  Romeinen 3: 21-28  

21 Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de 
Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar ge-
worden buiten de wet om: 22 God schenkt vrij-
spraak op grond van geloof in Jezus Christus, 
aan allen die geloven. En er is geen onder-
scheid. 23 Want iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God, 24 en iedereen 
wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om 
niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. 
25-26 Hij is door God aangewezen om door  

zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor 
wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtig-
heid, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij 
voorbij aan de zonden die in het verleden zijn 
begaan, om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid  

te bewijzen: Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is 
door iedereen vrij te spreken die in Jezus ge-
looft. 27 Kan iemand zich dan nog ergens op la-
ten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke 
wet? De wet die naleving eist? Nee, door de wet  

van het geloof. 28 Ik heb u er immers op gewe-
zen dat een mens door geloof wordt vrijgespro-
ken, en niet door de wet na te leven.  
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Wij zingen lied 139b: 1,2  

  

1. Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 
refrein: 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen, elke dag. 

 

2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 
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Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

 

refrein: 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen, elke dag. 

 

Verkondiging  

 

Wij zingen lied 412:1,3 

  

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle hemelen, serafs, machten, 
tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der leger-
scharen, 

wiens grootheid aarde en hemel heerlijk 
openbaren! 
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3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren 
Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is 
gegeven, 

ons in de waarheid leidt, de weg van eeu-
wig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook 
vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aar-
de! 

 

Gebeden 

 

Moment voor de col-
lecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de kinderen komen terug van hun nevendienst) 
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Wij zingen staande het slotlied: lied 244a (ELB): 

 

1. Een vaste burg is onze God, 

een toevlucht voor de zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen! 

 

2. Geen aardse macht begeren wij, 

die gaat welras verloren. 

Ons staat de sterke Held ter zij, 

die God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 

dat Hij de Christus heet, 

Gods eengeboren Zoon, 

verwinnaar op de troon: 

de zeeg' is ons beschoren! 

 

Zegen met een gezongen "Amen" 

 

 

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

Mededelingen: 

------ 

Op woensdag 2 november, om 19:30 uur vieren 
we Dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger 
is Ds. I. Boersma- Prins. 

------ 

Op zondag 6 november, om 09:30 uur gaat  

Ds. I. Boersma- Prins voor. We vieren dan het 
Heilig Avondmaal.  

Deze dienst wordt om 11 uur voortgezet met een 
avondmaalsviering in Rehoboth. 

------ 

Op zondag 6 november, om 19:00 uur gaat Ds. 
J.P. van Ark voor (avondmaal aan tafel) 

----- 

Actie schoenendoos 2022 

Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan ac-
tie schoenendoos van Gain.  

Doet u/jij dit jaar ook weer mee om zoveel mo-
gelijk schoenendozen te vullen zodat we weer 
veel kinderen blij kunnen maken? 

Op zondag 6 november worden er folders uitge-
deeld in de kerk; bent u niet in de gelegenheid 
een folder op te halen in de kerk en wilt u een 
schoenendoos vullen en/of bijdragen in de ver-
zendkosten neem dan even contact op met  
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Hetty via mail of telefoon en als u uw adres dan 
doorgeeft zorg ik dat u een folder krijgt. 

Ook zullen er folders in de hal van de kerk lig-
gen. 

De gevulde dozen mogen bij mij thuis worden 
gebracht, of in de kerk worden gezet op 13 en 
20 november. De dozen worden 23 november 
weggebracht; graag ontvang ik ze voor 22 no-
vember. 

Plak de dozen niet dicht (zie ook instructie fol-
der). 

Meer info kunt u vinden op de website: schoe-
nendoosactie.nl 

 

Namens het jeugdwerk. 

Hetty de Weerdt 

j.de.weerdt@planet.nl 

038-4479356 

0630170592 

Hullenweg 8-1 

Wapenveld 

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