23 december 2018 - 17.00 uur – R ter Beek
orgel: Harry Kroeske; piano: Jannes Munneke
schriftlezing: Rinke Larooy
welkom, mededelingen, handdruk
oproep tot eerbied
votum zingen
zegengroet, amen zingen
lofprijzing en aanbidding met zingen
- GK ps36 : 2
- LB 130c (PvN 130)‘Uit de diepte roep ik U’
- Opw 720 ‘God maakt vrij’ (evt. 1 couplet + 1 refrein)
gebed
bijbellezen Lucas 15,11-32 (gemeentelid)
zingen NPB Psalm 51 : 1, 2
verkondiging over Lucas 15,11-24
zingen Opw 599 ‘Kom tot de Vader’
geloofsbelijdenis Nicea voorlezen en zingen LB 150a : 1, 2, 4 ‘Geprezen zij God’
dankgebed en voorbeden
inzameling gaven
zingen GK Psalm 16a (PvN 16) ‘Ik val niet uit zijn hand’
zegen, amen zingen
[handdruk]
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orgel: Harry Kroeske; piano: Jannes Munneke
schriftlezing: Rinke Larooy
welkom, mededelingen, handdruk
oproep tot eerbied
votum zingen
zegengroet, amen zingen

lofprijzing en aanbidding met zingen
- GK ps36 : 2
2 Uw goedheid, Heer, is hemelhoog,
uw trouw reikt tot de wolkenboog,
uw recht is hoog verheven.
Uw oordeel is onpeilbaar diep,
U, Here God, die alles schiep,
houdt mens en dier in leven.
Groot is uw goedheid, trouwe God!
Ja, mensenkinderen vluchten tot
de schaduw van uw vleugelen.
Wie bij U woont, Heer, heeft het goed.
U laaft hem met uw overvloed:
een stroom van louter vreugden.

-

LB 130c (PvN 130)‘Uit de diepte roep ik U’

1 Uit de diepten roep ik U,
Heer, mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.
2 Als u niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
wie bleef leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag,
ons diep ontzag.
3 Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.

4 Israël, hoop op de Heer.
Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

Opw 720 ‘God maakt vrij’

-

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
gebed
bijbellezen Lucas 15,11-32
11

Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De 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. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land
getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van
de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag
willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam
hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om
van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een
van uw dagloners.” 20Hij 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.” 22Maar 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. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want
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. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei
tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem
gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn
vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij 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. 30Maar nu die zoon van u is
thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf
geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van
jou. 32Maar 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.”’

zingen NPB Psalm 51 : 1, 2
1. Heb medelijden God! Ik roep U aan
omdat uw hart gevuld is met genade.
Wis alle zonden weg, omdat mijn daden
mij als een grote last voor ogen staan.
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht.
Ik heb mij tegen U, o God, misdragen.
Welk vonnis U ook velt, het is terecht.
Ten einde raad wil ik vergeving vragen.
2. Vanaf de moederschoot heb ik al schuld.
Het kwaad zat in mij toen ik werd geboren.
Maar U laat diep in mij uw waarheid horen;
U wilt dat ik met wijsheid word vervuld.
Ontzondig mij geheel, dan ben ik rein.
Was mij, zodat ik wit zal zijn vanbinnen,
nog witter dan de witste sneeuw kan zijn
en laat de vreugde van de droefheid winnen.

verkondiging over Lucas 15,11-24
11

Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De 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. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land
getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van
de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag
willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam
hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om
van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een
van uw dagloners.” 20Hij 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.” 22Maar 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. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want
deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En
ze begonnen feest te vieren.

zingen Opw 599 ‘Kom tot de Vader’
Nog voordat je bestond,
kende hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

geloofsbelijdenis Nicea voorlezen en zingen LB 150a : 1, 2, 4 ‘Geprezen zij God’
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

dankgebed en voorbeden
inzameling gaven
zingen GK Psalm 16a (PvN 16) ‘Ik val niet uit zijn hand’
1 Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig.
2 De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.
3 Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

4 De hele nacht lig ik aan God te denken;
ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.
5 Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want U laat mijn niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

zegen, amen zingen

