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Aanvang 9:30 uur
Link naar de uitzending
Voorganger: ds. Marco Roepers
Organist: Klaas van Hijum
Lector: Renske Miedema
Ouderling: Jannie Dijkstra
Diaken Aukje Bruinsma

Dienst van Voorbereiding:
Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
Aanvangslied Psalm 122: 1 en 2
1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

1

Stil Gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen
Gebed van toenadering
Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Zingen gezang 546: 1, 2 en 5 (Gaarne voorspelen)
1
Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
2

2

Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.

5

Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Gezang 184 alle verzen
1

De herder heeft zich niet vergist,
de schapen zijn geteld.
Maar één klein schaapje wordt vermist,
dat dwaalt nog op het veld.

2

De herder neemt zijn stok en staf
en zoekt het overal.
Kwam er een wolf op ’t schaapje af,
of maakte het een val?

3

Het is al donker en al laat
als Hij het schaapje vindt.
Hij streelt het zacht en is niet kwaad,
maar draagt het als een kind.

4

Hij draagt het op zijn sterke rug
ver buiten de woestijn.
Hij brengt het naar de kooi terug,
daar zal het veilig zijn.

5

Al is het schaapje eigenwijs
en gaat het honderd keer
niet met de kudde mee op reis,
de herder zoekt het weer.

Lezingen: Lucas 15: 1-32 door Renske Miedema
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2
Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar:
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze
gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om
naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij
het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar
huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn
vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal
3

er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp
aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden
heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen
en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt
was.” 10 Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één
zondaar die tot inkeer komt.’
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.”’
Zingen: Gezang 944: alle verzen
1

O Heer, verberg u niet voor mij,
4

wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.
2

En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

3

Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

4

Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied: gezang 839: 1, 2, 3 en 4 (Gaarne voorspelen)
1

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

3

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
5

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
4

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Dienst van onze Dank/Antwoord:
Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
Stil gebed,
Gezamenlijk bidden van het 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 Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Inzamelen van de gaven
Slotlied: Gezang 726: 1 en 6
1

Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
6

zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.
Heenzending en zegen
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
afgesloten met het AMEN(3x)
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