Orde van dienst
op 27 maart 2022 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. A. Dingemanse, van
het Dovenpastoraat
Organist: Freek Reitsema
- Inleidend zingen: Lied 273 : 1, 2 en 3 (LB 2013)
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan.
- Woord van welkom
- Aanvangslied: Psalm 121 : 1 en 4 (de nieuwe psalmberijming)
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.
4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.
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- Bemoediging en groet
- Bemoediging:
Vg: Helpen doet de Heer onze God
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg: Die trouw blijft over grenzen heen
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS
- Drempelgebed
- Kindermoment – gesprek met de kinderen
- Aansluitend het projectlied: “een slinger van verhalen”
- Uitleg bloemschikking
- Gebed
Kyrië gebed voor de nood van de wereld
gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Schriftlezing: Lucas 15:11-32
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.
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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.”’
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- Zingen Psalm/lied 107 : 1 en 4
1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.
4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.
- Verkondiging

Kerntekst vers 32
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.
Thema: Kom jíj ook THUIS? (en dat is het grote feest!)
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Schilderij van Rembrandt
Over de verloren zoon.
Let op die Vader…..
Plaatje van God.

Boekje van Henri Nouwen: Eindelijk thuis.

Uit materiaal van Kind op zondag….
Ook dit plaatje hoort er bij.
De Vader wil ook de oudste zoon er bij.
Gods liefde gaat naar ons uit in Jezus.
Hij wil jou / u ook.

- Zingen Lied 838 : 1 en 4 (LB 2013)
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
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- Dienst van gebeden
– Dankzegging
– Voorbeden
– gezamenlijk Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. Amen.
- Slotlied Lied 425 (LB 2013)
1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
- Zending en zegen
de gemeente antwoordt met: Amen, Amen, Amen
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