
Liturgie 16 october   

 

Voorzang: gezang 908: 1 en 2 
 

Mededelingen 

 

Aanvangspsalm 51: 1, 2, 7 

 

1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, 

 ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 

 Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 

 Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 

 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 

 reinig mij door uw diepe mededogen. 

 Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 

 mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 

  

2. Want tegen U, want tegen U alleen 

 heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. 

 In diep berouw belijd ik U mijn daden, 

 hoor naar de donkre stem van mijn geween. 

 Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, 

 ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. 

 Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 

 uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. 

 Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 

 laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 

 en richt geheel mijn wil op uw gebod, 

 dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 

7. Doe Sion wel naar uw barmhartigheid 

 en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, 

 doe op haar pleinen weer de liedren klinken 

 als eens in de welaangename tijd. 

 Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, 

 met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. 

 Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht 

 opnieuw het feest van uw bevrijding vieren. 

 

Stil gebed 

 

Votum/groet 

 

Gezang 211: 3, 4 
 

3. Staan mij te wachten / tranen en klachten, 

 wilt Gij mij wijzen / bittere spijzen, 

 Vader, Gij weet wat uw schepsel behoeft. 

 Neem in genade / weg wat mij zou schaden, 

 neem het en zend mij / wat Gij wilt, Gij kent mij; 

 nooit hebt te zeer Gij uw kindren beproefd. 

 

4. Nacht mag het wezen, / ik zal niet vrezen: 

 na storm en duister / in al haar luister 



 toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat. 

 Zalige vreugden / en stille geneugten 

 heb ik te wachten; / ik richt mijn gedachten 

 slechts op die morgen, op uw dageraad. 
 
 

Verootmoediging 

 

Vrijspraak  

 

Gezang 287: 2, 4, 5 

 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
4. Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen, –  
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn.  
 
 
5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede 
Paaslicht staal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed 

 

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift 

 
Lezing: Luc. 15: 11-32 
 

11Vervolgens 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. 13Na 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 trok eropuit en verhuurde zich aan 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. 25De 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 
probeerde hem tot andere gedachten te brengen. 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. 32We 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.”’ 

 

Gezang 185: 1, 2, 3 
 
Een jongen met een grote mond, 
die graag op eigen benen stond, 
verliet zijn huis voor dag en dauw 
op zoek naar wat hij hebben wou. 
Zo raakte hij zijn hebben kwijt, 
ja zelfs zijn grote-mondigheid, 
totdat hij als een vuilnishond 
het huis dat hij verliet weer vond. 
 
Refrein 
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis: 
bedek met fijn linnen de tafel in huis, 
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis. 
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis. 
 
Dag jongen met je grote mond, 
hier staat je vader en hij stond 
er gister al en ook daarvoor. 
Waarom ging jij er toch vandoor, 
terwijl je niets te zoeken had 
dan het goedkope leven dat 
zo duur betaald wordt, ver van huis. 
Hier is je vader: welkom thuis. Refrein 
 
Dag jongen met je kleine hart, 
je vroeg je deel, je kreeg je part. 
Nu krijg je meer dan je verdient. 
En wie jou niet begroet als vriend 
verdwijnt maar uit ons midden want 
aan nukkers hebben wij het land, 
een broertje dood. We vieren feest: 
je bent terug van weg geweest. Refrei 

 

Prediking       aansluitend 

 

Orgelspel en 

 

Gezongen geloofsbelijdenis 340b 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijne 

eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die 



geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde 

dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des 

almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. AMEN   

 

Voor- en dankgebed 

 

Gezang 377:  2, 3, 4, 5 

 

2.Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
O Lam van God, ik kom. 

3.Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
O lam van God, ik kom. 

4.Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
O Lam van God ik kom. 

5.Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
O Lam van God, ik kom. 

 

 

Inzettingswoorden: 

 

Avondmaalsgebed 

 

Gezang 376: 2, 3 

 

2. Ach ik honger naar uw goedheid, 

 Zoon des mensen, naar uw zoetheid. 

 Tranen schrei ik van verlangen 

 om uw spijze te ontvangen, 

 dorstende in al mijn denken 

 naar de drank die Gij zult schenken, 

 totdat brood en wijn mij geven 

 deel, o Christus, aan uw leven. 

 

3. Diepe vrees en zoet verlangen 

 houden nu mijn hart gevangen. 

 Het geheim van deze spijze 

 't wonder dat Gij wilt bewijzen 

 aan uw kind, het doet mij beven. 

 Gij zijt groot, Gij zijt verheven. 

 Wordt er ooit een mens gevonden 

 die uw almacht kan doorgronden? 



 

Toebereiding van de tafel 

 

Nodiging: Verheft de harten 

 

Uitdeling en communie  

 

Slotgezang 378: 1, 2, 3,. 4, 5 

 
 

1. Sterk, Heer, de handen tot Uw dienst,  
die heilig brood ontvingen, 
de lippen aan Uw kelk gezet, 
om van Uw heil te zingen. 

 
2. De oren open voor Uw Woord 

en doof voor vals gefluister, 
de ogen spiegels van Uw licht 
dat doorbreekt in het duister; 

3. de tong die proeven mocht van U 
vrij van bedrog en leugen, 

     de mond geopend voor een lied 
om wat het hart verheugde; 

 
4. de voeten die, op weg naar U, 

dit huis hebben betreden - 
dat zij van hier met lichte tred 
de weg gaan van uw vrede. 

 
5. Sterk zo het hart dat voor U klopt 

met bloed door U gegeven 
Uw lichaam dat ons lichaam voedt 
met Uw verheerlijkt leven. 

 

 

Zegen (met gezongen "amen") 

 


