
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
6 nov. 2022 19:00 

 

Eerste zondag van de voleinding 

Liturgische kleur: Wit 

Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. 
U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u 

hebt mijn zonden weggedaan. 
  

Jesaja 38: 17 

 
Voorganger: Ds. J.P. van Ark 

 uit Wapenveld 
Organist: Dhr. Adrie Duizendstra 

Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 
Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Beheer en Onderhoud 
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LITURGIE viering Heilig Avondmaal  
Thema: wat de bomen ons zeggen 

 
 Welkom namens kerkenraad 

 
Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 136 1, 2, 3, 4 en 13 
 
1 Loof de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
2 Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

 
3 Loof Hem die de hemel schiep, 

zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

ORDE VAN DE AVONDDIENST 
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4 Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 

 
13 Aan de God des hemels zij 

eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
STIL GEBED, VOTUM EN GROET 
 
Wij zingen Lied 245: 1, 2 
 
1 ’k Wil U, o God, mijn dank betalen, 

U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woud mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgde Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
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2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Dez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege mor-
gen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 
GEBED 
 
Gedicht:  "Een werktuig in Gods hand." 
 
Zingen wij danken U o Heer  
(We zingen dit lied met de beamer mee) 
 

Voor Uw trouw o Heer, 
door alle jaren heen. 
Voor Uw zegen elke dag, 
danken wij U. 
 
Voor Uw liefde Heer, 
dwars door het donker heen. 
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Voor Uw Zoon die alles gaf, 
danken wij U. 
 
Wij danken U, o hoogste Heer, 
ons loflied prijst Uw naam, 
want U komt toe de hoogste eer, 
wij danken U, o Heer. 
 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond, 
al wat ik nodig had hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Wij danken U, o hoogste Heer, 
ons loflied prijst Uw naam, 
want U komt toe de hoogste eer, 
wij danken U, o Heer. 
 
Wij danken U, o hoogste Heer, 
ons loflied prijst Uw naam, 
want U komt toe de hoogste eer, 
wij danken U, o Heer. 
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Want U komt toe de hoogste eer, 
wij danken U, o Heer. 

 
Lezing uit Psalm 1 
 
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met 
wie kwaad doen, die de weg van zondaars 
niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 
2 maar vreugde vindt in de wet van de 
HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en 
nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant 
aan stromend water. Op tijd draagt hij 
vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles 
wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de 
wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in 
de wind. 5 Wettelozen houden niet stand 
waar recht heerst, zondaars niet in de 
kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER 
beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 
en uit Marcus 11 vers 12 - 14 
 
12 Toen ze de volgende dag uit Betanië 
vertrokken, kreeg Hij honger. 13 Hij zag in 



7 

de verte een vijgenboom die in blad stond 
en ging erheen in de hoop iets eetbaars te 
vinden, maar toen Hij bij de boom geko-
men was, trof Hij alleen maar bladeren 
aan; het was namelijk nog niet de tijd voor 
vijgen. 14 Hij zei tegen de boom: ‘Nooit of-
te nimmer zal er nog iemand vruchten van 
jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit. 
 
en uit Lucas 13  vers  6 - 9 
 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand 
had een vijgenboom in zijn wijngaard ge-
plant en ging kijken of de boom vrucht 
droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei 
tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom 
ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, 
maar tevergeefs. Hak hem maar om, want 
hij put alleen maar de grond uit.” 8 Maar 
de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook 
dit jaar nog met rust, tot ik de grond erom-
heen heb omgespit en hem mest heb ge-
geven. 9 Misschien zal hij dan het komen-
de jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt 
u hem alsnog omhakken.”’ 
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Wij zingen Gezang 78 1, 2 en 4 (LvK)  
 
1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
PREEK "Wat de bomen ons zeggen" 
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Wij zingen Lied 381: 1, 2, 3  
` 
1 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak 
wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is vol-
bracht. 
 
2 
Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
Schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
3 
Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
 
 



10 

DIENST VAN DE TAFEL: 
 
De collecte mededelingen op het scherm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereidingswoorden 
 
Geloofsbelijdenis (staande zingen) 
 
Wij zingen ELB 274a: 1, 2 en 3 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
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En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren 
Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, ge-
boren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage we-
derom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechter-
hand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen 
 
Wij bidden samen het ONZE VADER 
 
Inzettingswoorden 
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GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
 
Terwijl het brood en de bekers rondgaan, 
speelt het orgel 
 
Woord van dankzegging 
 
Wij zingen Lied 381: 6 
 
6 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
 
DANKGEBED 
 
 
Wij zingen staande ons Slotlied "Gods 
volk wordt uitgeleid"  
 
(Ook dit lied zingen we met de beamer 
mee) 
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Gods volk wordt uitgeleid,  
Zij gaat met vreugde voort,  
En de bergen en heuv'len  
Juichen rondom haar.  
Alles zingt erbij,  
Zelfs de bomen zijn blij  
En zij klappen voor hun God.  
 
En de bomen in het veld  
Zullen klappen voor Hem  
En de bomen in het veld  
Zullen klappen voor Hem  
En de bomen in het veld  
Zullen klappen voor Hem  
En wij gaan vrolijk voort. 

 
Zegen en gezongen Amen  
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Van 
Ark uit Wapenveld voor. In deze dienst 

vieren we het avondmaal aan tafel. 

 
Volgende week zondag, 13 november 
2022, om 9:30 uur gaat ds. Koning uit 

Putten voor. 
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Actie schoenendoos 2022 
 

Ook dit jaar willen we als kerk meedoen 
aan actie schoenendoos van Gain . 

Doet u/jij dit jaar ook weer mee? om zo-
veel mogelijk schoenendozen te vullen 

zodat we weer veel kinderen blij kunnen 
maken. 

Op zondag 6 november worden er fol-
ders uitgedeeld in de kerk, bent u niet 
in de gelegenheid een folder op te ha-
len in de kerk en wilt u een schoenen-
doos vullen en/of bijdragen in de ver-

zendkosten neem even contact op met 
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 liggen. 
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 wegge-
bracht, graag ontvang ik ze voor  

22  november 
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Plak de dozen niet dicht. 
( zie ook instructie folder) 

Meer info kunt u vinden op de website:  
schoenendoosactie.nl 

 
Namens het jeugdwerk. 

Hetty de Weerdt 
j.de.weerdt@planet.nl 

038-4479356 
0630170592 

Hullenweg 8-1 
Wapenveld 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


