
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 11 september 2022  
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Voorganger: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal 
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______________________________________________________ 
 

 

Thema: ‘Wie is de verloren zoon?’ 
  

Zingen voor de dienst: 
Lied 834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Lied 837: Iedereen zoekt U, jong of oud 
Iedereen zoekt U, jong of oud, / speurend langs allerlei wegen, 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,- / Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, / moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: / laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door- / neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, / dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 

Heer, als ons denken U ontkent, / kan ons de leegte benauwen, 
als onze hand uw schepping schendt, / wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand,- / neem ons, uw mensen, bij de hand, 
laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
Koning, uw rijk is zo nabij- / open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, / totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. / Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 



 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

 
Wij zingen aanvangslied: Psalm 139:1 Heer, die mij ziet zoals ik ben 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Stil gebed, groet en bemoediging 

 
Wij zingen: Psalm 139:2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Gebed om de Heilige Geest bij opening van het Woord 
 
Evangelielezing: Lukas 15:11-32 (NBV21) 
11 Vervolgens 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 trok eropuit en verhuurde 
zich aan 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 probeerde hem tot andere gedachten te brengen. 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 
We kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn? Want je broer was dood en is 
weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.”’ 
 
Wij zingen: Lied 902:1 en 2 Is God de Heer maar voor mij 
1 Is God de Heer maar voor mij, 

wat zou mij tegen zijn? 
Ik roep: ach Here, hoor mij! 
en wat mij kwelt wordt klein. 
al heeft zich ook verheven 
de macht van hel en dood, 
ik heb voor heel mijn leven 
in God mijn bondgenoot. 
 
2 De grond van mijn vertrouwen 
is Christus, - in zijn bloed 
is voor wie op Hem bouwen 
Gods heil in overvloed. 
Ik vind in eigen leven 
niets lieflijks hier op aard; 
wat Hij mij heeft gegeven 
alleen is minnenswaard. 
 
Uitleg en prediking 
 
Wij zingen: Lied 902:3 en 4 Zijn Geest wil in mij wonen 

3 Zijn Geest wil in mij wonen, 
Hij richt mijn wens en wil, 
en wat er ook mag komen, 
Hij spreekt en maakt mij stil. 
Al wat de Heer van binnen 
geplant heeft, rijpt tot vrucht. 
Hij is de Geest, die in mij 
en met mij ‘Vader!’ zucht. 
 
4 En als het nacht gaat worden, 
een nacht vol schrik en pijn, 
dan zucht de Geest in woorden 
die onuitzegbaar zijn. 
En wat mijn hart wil spreken, 
maar wat geen stem meer krijgt, 
is taal voor Hem en teken, 
als Hij zich overneigt. 
 



Geloofsbelijdenis 
 

Wij zingen: Lied 902:5 Wat er mij ook gebeure 
5 Wat er mij ook gebeure, 
in eeuwigheid zijt Gij, 
en wat ter wereld, Here, 
zou scheiden U en mij? 
Al tonen zich verbolgen 
de groten van de tijd, 
geen honger of vervolging, 
niets dat mij van U scheidt. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
  
Wij zingen het slotlied: Lied 245:1 en 2 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 
1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
 U prijzen in mijn avond lied. 
 Het zonlicht moge nederdalen, 
 maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
 Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
 meer dan een vader zorgdet Gij, 
 Gij, milde bron van zegeningen: 
 zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
 2 U trouwe zorg wou mij bewaren, 
 uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
 Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
 nabij in elke moeilijkheid. 
 Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
 tot rust voor lichaam en voor geest. 

 Heb dank, reeds van de vroege morgen 
 zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 
Heenzending en zegen 
 
(3x amen, gezongen) 
 
 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
18-09 om 09.30 uur   Voorganger  ds. H.J. van Maanen, startzondag 
           om 19.00 uur   Voorganger  Henrich en Marleen, jongerendienst 
 


