
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
6 nov. 2022 09:30 

 

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. I. Boersma-Prins 

 uit Wapenveld 
Organist: Dhr. A. Dijkslag 

Ouderling van dienst: Mevr. N. Dubois-Bastiaans 
Lector: Dhr. G.A. Jonker 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Beheer en Onderhoud 
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Viering Heilig Avondmaal 
6 november 2022 

8e zondag van de herfst 
 
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 85: 3, 4 
 
3 
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw 
ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts 
schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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4 
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem 
voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn 
spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap 
richt. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Wij zingen het "Klein Gloria" 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heili-
ge-Geest als in den beginne, nu en im-
mer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
(wij gaan zitten) 
 
Gebed van de zondag 
 
 
 
 



4 

Wij zingen Psalm 103: 3 en 5 
 
3 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de da-
den 
van Hem die niet voor altijd met ons 
twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij de-
den, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitge-
wist. 
 
5 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met er-
barmen 
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 ge-
komen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
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Gebed om ontferming 
 
Wij zingen Lied 968: 2 en 4 
 
2 Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

 
4 In ’t woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 
Leefregel 
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Wij zingen het kinderlied met de beamer 
mee  “Wat een wonder dat ik meewer-
ken 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. 
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, 
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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. 
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. 
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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 
 
Schriftlezing uit Jesaja 1 vers 18 - 26 
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in 
zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als 
scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al 
zijn ze rood als purper, ze worden wit als 
wol. 19 Als je weer naar Mij wilt luisteren, 
zal het beste van het land je ten deel val-
len. 20 Als je koppig bent en niet wilt luiste-
ren, zul je vallen door het zwaard. De 
HEER heeft gesproken. 21 Ach, de trouwe 
stad is een hoer geworden. Waar eens 
recht heerste en gerechtigheid woonde, 
daar huizen nu moordenaars. 22 Je zilver 
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is vol onzuiverheden, je wijn is versneden 
met water. 23 Je vorsten zijn opstandig, ze 
heulen met dieven, ze denken alleen aan 
geschenken en steekpenningen. Ze komen 
niet op voor wezen, geven aan weduwen 
geen gehoor. 24 Daarom – zo spreekt 
God, de HEER van de hemelse machten, 
de Machtige van Israël: Wee hun, Ik zal 
me wreken op mijn tegenstanders, mijn 
woede koelen op mijn vijanden. 25 Ik zal 
me tegen je keren, grondig als met loog 
zuiver Ik je zilver, al je vuil verwijder Ik. 26 
Ik geef je weer rechters als vroeger, raad-
gevers als voorheen. Dan zul je deze 
naam dragen: Stad van gerechtigheid, 
Stad van trouw. 
 
Wij zingen Lied 1008: 1 en 2 
 
1 Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
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2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 
Schriftlezing uit Lucas 19 vers 41 - 48 
 
41 Toen Hij Jeruzalem voor zich zag lig-
gen, begon Hij te huilen om de stad. 42 Hij 
zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten 
wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor 
je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een 
tijd komen dat je vijanden belegeringswer-
ken tegen je oprichten, je omsingelen en je 
van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je 
met de grond gelijkmaken en je kinderen 
verdelgen, en ze zullen geen steen op de 
andere laten, omdat je de tijd van Gods 
ontferming niet hebt herkend.’ 
45 Hij ging naar de tempel, waar Hij de 
handelaars begon weg te jagen, 46 met de 
woorden: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis 
moet een huis van gebed zijn,” maar jullie 
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hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 
Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel. 
De hogepriesters, de schriftgeleerden en 
de leiders van het volk wilden Hem uit de 
weg ruimen, 48 maar ze wisten niet hoe ze 
dat moesten doen, want het hele volk hing 
aan zijn lippen. 
 
Wij zingen Lied 187: 1 - 4 
 
1 
Runderen, schapen en duiven te koop! 
Honderden feestvierders lopen te hoop. 
Kopers en verkopers, aanbod en vraag: 
er is veel te doen in de tempel vandaag. 
 
2 
Loven en bieden, het hoort er toch bij. 
Wissel je geld en de winst is voor mij. 
Prijzen en koersen, geschreeuw en ge-
kijf: 
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf. 
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3 
Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan: 
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan. 
Woedend drijft Hij met een gesel van 
touw 
die afgoderij uit het tempelgebouw. 
 
4 
Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 
Heilig het daarom en houd het dus vrij 
van de verslaving aan goud en genot. 
Geen diensthuis is dit, maar de tempel 
van God! 
 
Avondmaalsmeditatie 
 
Wij zingen Lied 756: 1, 2, 4 en 6 
 
1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
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2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

 
4 Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

 
6 Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de 
collecte en  
voorbereidingen bij de 
avondmaalstafel 
 
De kinderen komen 
terug. 
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TAFELGEBED 
 
Gezegend, o God, zij uw Naam, die tel-
kens aan ons doorgegeven is, door alle 
eeuwen heen en overal, 
Zoveel is ons ontschoten of ontnomen, 
verdampt of spoorloos zoekgeraakt in het 
zwaar geweld der tijden, 
maar met uw Naam bent U nabij gebleven, 
met al wat daarin veilig is gesteld, eens en 
voorgoed, voor ieder van ons, 
door Jezus Christus aan wie U de naam 
gegeven hebt die boven alle namen uit-
gaat,  
nederig tot het bittere einde heeft Hij een 
brood genomen, het gebroken en gezegd: 
“Dit is mijn lichaam voor u”. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen en ge-
zegd: “Dit is het nieuwe verbond in mijn 
bloed, doe dit om Mij te gedenken”. 
Gedenk ons, roep ons bij onze namen, 
wees hier aanwezig door uw Geest, tot on-
ze vertroosting en vrede, 
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Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 
verenig ons met wie zijn voorgegaan op de 
weg van geloof, hoop en liefde. 
Behoed ons in het visioen van uw Rijk, be-
waar in ons de hoop op die voltooide tijd, 
waarin uw Naam zal zijn: “Alles in allen.” 
 

GEBED DES HEREN 
 

NODIGING EN GEMEENSCHAP VAN 
BROOD EN WIJN 

 
Tijdens de rondgaan zingen we 
achtereenvolgens uit Lied 377: 1 - 7  
 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

 
2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
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3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 

 
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 

 
5 Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn  
o Lam van God, ik kom. 

 
6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom. 

 
7 Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam – 
o Lam van God, ik kom. 
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en Lied 769: 1 en 5 
 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 
5 Mensen, kom uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 

 
Dankzegging 
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Wij zingen staande ons slotlied:  
Lied 769: 6 
 
6 Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
Heenzending en Zegen en gezongen 
Amen 
 

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

Om 11:00 uur is er een  
avondmaalsviering in Rehoboth. 

 
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 zoveel mogelijk 
schoenendozen te vullen zodat we weer veel kin-

deren 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 schoe-

nendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten 
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 ge-
bracht, of in de kerk worden gezet op 13 en 20 no-

vember 

De dozen worden 23 november weggebracht, graag 
ontvang ik ze voor 22  november 

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

Meer info kunt u vinden op de website: schoenen-
doosactie.nl 

 

Namens het jeugdwerk Hetty de Weerdt 

j.de.weerdt@planet.nl 

038-4479356—0630170592 

Hullenweg 8-1 Wapenveld 

 

 


