
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
13 november 2022  

09:30 uur 

 

Tweede zondag van de voleinding 

Liturgische kleur: Groen 

 

Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor  
eeuwig. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.   
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, 

een burcht in tijden van nood 
Psalm 9: 8a, 9a, 10. 

 
 
 
Voorganger:   Ds. R. Koning uit Putten 
Organist:    Dhr. H. van der Geer 
Ouderling van Dienst: Dhr. A. C. van de Beerecamp 
Lector:     Mw. A. Koetsier- van de Mars 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Bloemenfonds 
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 ouder-
ling van dienst. 
 
We zingen staande het intochtslied: Lied 
213: 1, 2 en 5 
 
1. Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 
2  Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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5  Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 
Stil gebed, bemoediging 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) 
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Wij zingen psalm 27: 1 en 4 
 
1.  
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
4. 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en  geef hem 
licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aan gezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
Gebed van toenadering 
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Lezing leefregel: Romeinen 12:1-3, 10-16 
1
 Broeders en zusters, met een beroep op 

Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf 
als een levend, heilig en God welgevallig 
offer in zijn dienst te stellen. Dat is de 

ware eredienst die van u wordt ge-
vraagd.  

2
 U moet uzelf niet aanpassen 

aan deze wereld, maar u veranderen door 
uw gezindheid te vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God wil en wat goed, vol-
maakt en Hem welgevallig is. 
3
 Met een beroep op de genade die mij ge-

schonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf 

niet hoger moet aanslaan dan u kunt ver-
antwoorden. U moet verstandig over uzelf 
denken, in overeenstemming met het ge-
loof, de maatstaf die God ieder van u 
geschonken heeft.  
  
10

 Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf.  

11
 Laat uw enthousiasme 

niet bekoelen, maar laat u aanvuren door 
de Geest en dien de Heer.  

12
 Wees ver-

heugd door de hoop die u hebt, wees 
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standvastig wanneer u tegenspoed onder-
vindt, en bid onophoudelijk.  

13 
Bekommer 

u om de noden van de heiligen en wees 
gastvrij.  

14
 Zegen uw vervolgers; zegen 

hen, vervloek hen niet.  
15 

Wees blij met 
wie zich verblijdt, heb verdriet met wie ver-
driet heeft.  

16
 Wees eensgezind; wees niet 

hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nede-
righeid. Ga niet af op uw eigen inzicht.  
  
Wij zingen: Ik wil jou van harte dienen 
(Opw. 378) 
 
1. Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
3. Ik zal Christus' licht ontsteken 

Als het duister jou omvangt. 
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Ik zal jou van vrede spreken 
Waar je hart naar heeft verlangd. 
 

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 

5. Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Kindermoment 
 
We zingen het kinderlied met de beamer 
mee: "Wat een wonder dat ik meewerken 
mag" 

 
Wat een wonder dat ik meewerken mag, 
in Uw koninkrijk, 
dat ik meewerken mag en ik U van 
dienst kan zijn. 
Met eigen handen zal ik werken aan Uw 
recht. 
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Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. 
 
Wat een wonder dat ik meewerken mag, 
in Uw koninkrijk, 
dat ik meewerken mag en ik U van 
dienst kan zijn. 
Met eigen handen zal ik werken aan Uw 
recht. 

Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. 
 
Wij mogen bidden voor wie ziek is, 
koken voor wie honger heeft, 
steunen wie de kracht mist, 
troosten wie gevangen leeft, 
Jezus deed het ons voor, 
de Vader geeft, wij geven door. 
 
Wat een wonder dat ik meewerken mag, 
in Uw koninkrijk, 
dat ik meewerken mag en ik U van 
dienst kan zijn. 
Met eigen handen zal ik werken aan Uw 
recht. 
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Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. 
 
Wij morgen zorgen voor wie arm is, 
kleden wie geen kleren heeft, 
helpen wie gevlucht is, 
delen met wie niets meer heeft, 
Jezus deed het ons voor, 
de Vader geeft, wij geven door. 
 
Wat een wonder dat ik meewerken mag, 
in Uw koninkrijk, 
dat ik meewerken mag en ik U van 
dienst kan zijn. 
Met eigen handen zal ik werken aan Uw 
recht. 
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij 
zegt. 
 
Ik doe graag wat U mij zegt. 
Ik doe graag wat U mij zegt. 
Ik doe graag wat U mij zegt. 
 
Gesprekje met de kinderen voordat ze 
naar de kindernevendienst gaan. 
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Gebed om de Heilige Geest  
 
Schriftlezing: Lukas 17:7-10 
   

7 
Als iemand van jullie een knecht heeft 

die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, 
wanneer die thuiskomt van het land, toch 
niet tegen hem zeggen: “Kom aanliggen 
en eet mee”?  

8
 Zal hij niet veel eerder te-

gen hem zeggen: “Maak iets te eten voor 

me klaar, doe je gordel om en bedien me 
terwijl ik eet en drink, en daarna kun je 
zelf eten en drinken”?  

9
 Hij bedankt de 

knecht toch niet omdat die gedaan heeft 
wat hem is opgedragen?  

10
 Hetzelfde 

geldt voor jullie; wanneer jullie alles ge-
daan hebben wat jullie is opgedragen, zeg 
dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, 
we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 
 
Schriftlezing: Johannes 14:23 
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij 
liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik 
zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn 
Vader en Ik zullen bij hem komen en 
bij hem wonen. 
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Wij zingen lied 840: 1,2,3 
 
1.  
Lieve Heer, Gij zegt "kom" en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht ge-
steld 
van de Heer die mijn dagen en nachten 
telt 
en de Heer zegt "kom" en ik kom. 
 
2.  
O mijn God, Gij zegt "ga" en ik ga, 
Gij zegt "ga" en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest 
om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3.  
Want o Heer, ik zeg "kom" en Gij komt, 
ik zeg "kom" en Gij komt en uw bloed 
wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig 
zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
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Verkondiging 
 
Wij zingen lied 1005: 1, 2, 4 en 5 
1. 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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4. 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5. 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
Dank- en voorbeden, stil gebed en geza-
menlijk gebeden Onze Vader 
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Aandacht voor de collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(de kinderen komen terug van hun  
nevendienst) 
 
Wij zingen staande het slotlied: lied 727: 1, 
2, 3, 4, 8, en 10 
 
1. 
Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd ! 
Halleluja, halleluja ! 
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2. 
Gij waart hun rots, hun burg en al hun 
macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en 
nacht; 

Gij hebt uw pelgrims veilig thuis ge-
bracht. 
Halleluja, halleluja ! 
 
 
3. 
Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd be-
slecht 

tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja ! 
 
4. 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de 
kroon; 
toch zijn wij één: zij zingend voor de 
troon, 

wij in de wereld, wachtend op Gods 
Zoon. 
Halleluja, halleluja ! 
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8. 
Maar een oneindig glorierijker dag 
staat nog te wachten, als op uw gezag 
heel 't heir der heilgen tot U naadren 
mag. 
Halleluja, halleluja ! 
 
 
10. 
Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest ! 
Halleluja, halleluja ! 
  
Heenzending en Zegen, en gezongen 
Amen. 

 
 

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

Mededelingen: 

------ 

Volgende week zondag, 20 november 2022, om 
9:30 uur gaat ds. Boersma - Prins voor.  

In deze dienst op Eeuwigheidszondag  

herdenken we degenen die ons ontvallen zijn  

in het afgelopen jaar. 

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

Volgende week zondag, 20 november 2022, om 
19:00 uur gaat ds. Boersma - Prins voor  

in een zangdienst. 

----- 

Actie schoenendoos 2022 

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

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

Op zondag 6 november zijn er folders uitge-
deeld in de kerk; bent u nog niet in het bezit van 
een folder en wilt u een schoenendoos vullen 
en/of bijdragen in de verzendkosten neem dan 
even contact op met Hetty via mail of telefoon 
en als u uw adres doorgeeft krijgt u een folder. 

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 
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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 

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

Kerst in Wapenveld! 

Doet u/ doe jij mee met de Adventsramenrou-
te? 

In de adventsperiode willen we onze ramen 
versieren, net als vorig jaar. 

www.opzoeknaarhetlicht.nl 

 

Graag aanmelden voor 23 november via 

opzoeknaarhetlicht@hotmail.com 

------------------------------- 
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is nog 
lang niet voorbij. Stichting HOE (Hulp Oost-
Europa) helpt waar mogelijk in het westen van 
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Oekraïne. De oorlogsdreiging is daar gelukkig 
minder aanwezig, maar de mensen daar hebben 
wel te maken met de gevolgen van de oorlog. 

HOE ondersteunt op diverse locaties Romakind-
eren die naar school gaan. De overheid heeft be-
volen dat scholen alleen open gaan als er een 
schuilkelder aanwezig is. Helaas is die in de 
school in Bótrágy niet aanwezig. De school blijft 
gesloten. Wel krijgen de 85 kinderen Bijbelles, 
maar van onderwijs is geen sprake. Ook ontvan-
gen de kinderen elke dag eten, omdat ouders 
nauwelijks inkomsten hebben en hun kinderen 
niet kunnen voorzien van een goede maaltijd. He-
laas leven er in Oekraïne in de dorpen waar de 
scholen staan ook kinderen op straat. Deze kin-
deren worden nu ook gevoed. 

Uw diaconale steun is van groot belang om deze 
kinderen de komende wintermaanden eten te blij-
ven geven. De kosten van voedsel zijn fors geste-
gen. Daarom doen we een dringend beroep op uw 
diaconie om dit belangrijke werk te ondersteunen. 
HOE is immers uw diaconale arm als het gaat om 
diaconaal werk in Oost-Europa.   

We vragen uw gebed, maar ook om financiële 
middelen. De bijdrage van uw diaconie is welkom 
op NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp 
Oost-Europa, Barneveld, o.v.v. 'Voedsel in de win-
ter'. 

------ 
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