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DAT UW GOEDHEID MIJ MAG VINDEN

DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Vooroefenen
Welkom door de ouderling van dienst
wij gaan staan
Drempelgebed
o.
a.
o.
a.
o.

a.
o.

a.

Onze hulp is de naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Onderricht mij in uw woorden,
schenk mij leven op uw wegen.
LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.
Dat uw goedheid mij mag vinden;
dat uw heil mijn toekomst wordt
en uw woord mijn weerwoord is
waar het leven wordt weersproken.
LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.
Blijf gedenken wie wij zijn.
Gij, mijn hoop waar nog de nacht duurt;
Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben.
Met uw woord schenkt Gij het leven.
LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.

Aanvangspsalm: LB 121: 1, 2, 3
Bemoediging en groet
wij gaan zitten

Gebed om ontferming
Gloria: LB 305 - Alle eer en alle glorie
Vredegroet
v. De vrede van de Eeuwige is met u allen
a. EN ZIJN GENADE IS MET U!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing - Lucas 15, 11-32
Vervolgens zei Jezus: 'Iemand had twee zonen.
De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit
waarop ik recht heb." De Vader verdeeld zijn vermogen onder hen.
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.
Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware
hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de
inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden.
Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten
kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De
dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de
honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon
genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." 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. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden."
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. Breng
het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon
van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is
teruggevonden."
De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was,
hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg

wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is
thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem
gezond en wel heeft teruggekregen." Hij werd woedend en wilde niet naar
binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren.
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
geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon
van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn
jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we
konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood
en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."'

Lied: LB 837: 1, 2 - Iedereen zoekt U, jong of oud
Verkondiging
Stilte
Orgelspel
Lied: LB 837: 3, 4
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dankgebed en Voorbede - stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
wij gaan staan
Slotlied: LB 909 - Wat God doet dat is welgedaan
Zending en zegen
AMEN. AMEN. AMEN!
Orgelspel

