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WELKOMSTDIENST

 Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente 
 ‘De Hoeksteen’ op zondag 13 november 2016 om 19.00 uur.

Thema:
 ‘De jongste, de oudste, de vader’

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Kraan
Organist: Henk van der Weerd m.m.v. 

enkele blazers van “Oranje”
Kosters: Jan en Berta Aarten
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Zingen voor de dienst:
- Kom nu is de tijd  opw. 539
- De kracht van uw liefde  opw.488 

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 103:5 (staande)
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
 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 gekomen,
 slechts leven op de adem van zijn stem.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Heer wijs mij uw weg (opw.687)
1. Heer, wijs mij uw weg 
 en leid mij als een kind 
 dat heel de levensweg  
 slechts in U richting vindt.  
 Als mij de moed ontbreekt 
 om door te gaan, 
 troost mij dan liefdevol 
 en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil 
 aanvaarden als een kind 
 dat blindelings en stil 
 U vertrouwt, vrede vindt. 
 Als mij de wil ontbreekt 
 uw weg te gaan, 
 spreek door uw Woord en 
 Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer, toon mij uw plan; 
 maak door uw Geest bekend 
 hoe ik U dienen kan 
 en waarheen U mij zendt. 
 Als ik de weg niet weet, 
 de hoop opgeef, 
 toon mij dat Christus heel) 
 mijn weg gelopen heeft.  ) 2x
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 2. Heer, leer mij uw weg, 
 die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg 
 als een lamp voor mijn voet. 
 Als mij het zicht ontbreekt, 
 het donker is, 
 leid mij dan op uw weg, 
 de weg die eeuwig is.
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Zingen: Als een hert dat verlangt (opw. 281)
1. Als een hert dat verlangt naar water, 
 zo verlangt mijn ziel naar U. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U.

Schriftlezing: NBV Lucas 15 : 11 t/m 32 (gelezen door Bea)
11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen 
zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De 
vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 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. 14 Toen hij alles had uitgegeven, 
werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te 
lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op 
het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met 
de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen 
kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in 
overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en 
tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik 
ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van 
uw dagloners.” 20 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.21 “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.” 22 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. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. 
Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer 
tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen 
feest te vieren. 25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en 
al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten 
bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 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.” 28 Hij werd woedend en wilde 
niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te 
bedaren. 29 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. 30 Maar nu die zoon 
van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, 
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn 
jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 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.”’
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Zingen: Neem mijn leven (gez. 473 vers 1, 4 en 10)
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
 dat ik niets aan U onthoud.
 Maak mijn kracht en mijn verstand
 tot een werktuig in uw hand.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
 ‘k leg voor U haar schatten neer.
 Neem mijzelf en voor altijd
 ben ik aan U toegewijd.

Gedicht Lavita

Zingen: Ik zal er zijn
1. Hoewonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Verkondiging 
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Zingen: Als er vergeving is (opw.629)
1. Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan. 
 Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan. 
 De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid, 
 lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd. 
 
Refrein: 
 Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
 van de pijn en het verdriet diep van binnen. 
 Als er vergeving is,kan er genezing zijn, 
 en de weg van herstel kan beginnen. 
 
2. O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet. 
 Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet. 
 Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft, 
 dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft. 
Refrein: 
 
3. Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan, 
 ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
 Want is Uw liefde niet sterker dan de dood, 
 en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood? 
 
Refrein: 
 Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn, 
 van de pijn en het verdriet diep van binnen, 
 waar Uw vergeving is zal genezing zijn 
 en de weg van herstel kan beginnen.)2x

Dankgebed

Geloofsbelijdenis: Jezus ik geloof in u (opw.697) staande
1. Al wat ik ben, 
 leg ik in uw hand, 
 ik geef mijzelf volledig. 
 Mijn leven rust 
 in de palm van uw hand, 
 ik ben van U voor eeuwig. 

Refrein: 
 Jezus, ik geloof in U. 
 Jezus, ik vertrouw op U. 
 En de reden dat ik leef, 
 de reden dat ik zing, 
 bent U alleen. 



6

2. Zo wandel ik 
 heel dicht aan uw zij, 
 ook in mijn pijn 
 vertroost U mij. 
 En ik vertrouw 
 op wat U belooft, 
 uw woord staat vast 
 voor eeuwig. 

Refrein: 
 Jezus, ik geloof in U. ) 
 Jezus, ik vertrouw op U. ) 
 En de reden dat ik leef, ) 2x 
 de reden dat ik zing... ) 
 bent U alleen. 
 
 Ik aanbid U, ) 
 ik aanbid u, Heer. ) 4x 
 
 Ik vertrouw U, ) 
 ik vertrouw op U. ) 2x 
 
 Jezus, ik geloof in U. ) 
 Jezus, ik vertrouw op U. ) 
 En de reden dat ik leef, ) 2x 
 de reden dat ik zing... ) 
 bent U alleen.

Inzameling van de gaven:  1e Diakonie
     2e collecte Pastoraat en Eredienst

Zingen: Laat het feest zijn in de huizen(opw. 553)
1. Laat het feest zijn in de huizen, 
 mensen dansen op de straat, 
 als het onrecht buigt voor Jezus 
 en het volk weer bidden gaat 
Refrein: 
 in de bergen, door de dalen 
	 hoor	ons	loflied,	overal, 
 In de hemel en op aarde, 
 als uw glorie, komen zal. 
 
2. Laat uw licht zien in het duister, 
 als wij buigen voor het kruis. 
 Laat uw heerlijkheid verschijnen 
 in de wereld, in ons huis. 
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Refrein: 
 In de bergen, door de dalen 
	 Hoor	ons	loflied,	overal 
 In de hemel en op aarde 
 als uw glorie, komen zal 
 
 Halleluja,halleluja) 
 Halleluja,halleluja) 4x
 
Refrein: (2x)

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

Bij de uitgang is de collecte voor Aflossing en onderhoud kerkelijke 
gebouwen
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?
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Gedicht:

Hij kon niet wachten op zijn vaders dood. 
De drang naar macht en rijkdom was te groot. 

Hij nam het deel wat hem de vader gaf. 
Noem het verkwistend, onbezonnen, laf. 
Hij liet zijn vader achter, leeg, verslagen 

en met een last, die nauw'lijks was te dragen ...

Zijn leven was van toen aan, één groot feest. 
Plichten, werk, al 't zwoegen was geweest. 

Na jaren voelde hij zich eind'lijk vrij.  
En, nieuwe vrienden stonden in de rij! 
Hij was de held, bij elkeen in de gratie. 

Maar ... met zijn geld, slonk ook z'n reputatie!
Want met zo'n levenswijze kwam allicht 

de bodem van de schatkist snel in 't zicht. 
Voeg daarbij nog een zware hongersnood, 

niks feesten, maar ontbering, honger, dood ... 
Eens rijk, begeerde hij z'n buik te vullen 
met varkensvoer, ja, afgedankte spullen.

En in de diepste diepte van de nacht, 
was het, dat hij weer aan zijn vader dacht. 

En zó, geen zelfrespect meer en geen thuis, 
vond hij de weg weer naar het vaderhuis. 
Waar vader al verlangend op hem wachtte 
en blij 't gemeste kalfje voor hem slachtte!
Verhaal, door Jezus eenmaal zélf verteld. 

't Gaat om een Vader, die geen oordeel velt. 
Maar die ons, afgedwaald, verguisd, ontheemd, 
steeds weer vol blijdschap in zijn armen neemt. 

In liefde, ónvoorwaardelijk, nooit hálf, 
bereidt Hij haastig het gemeste kalf ..

De volgende Erediensten zijn vastgesteld op zondag 20 nov. 2016
aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. A.H. Van Veluw 

(laatste zondag kerkelijk jaar)
Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Wijnen te Nieuwegein


