
 

  Liturgie op zondag  26 september 2021 om 09:30 uur 

Welkom op deze zondag 26 september 2021 
Ouderling van dienst: Djoke Heddema 
Diaken van dienst: Hannie de Vegt 
Lector: Hannie de Vegt 
Kleur: groen 
Klavierbespeler: Wim Boer 
Kerk TV: Trijnie Profijt 
Collecte: 1. Diaconie: Vredesweek; 2. Open Deur 
activiteiten  
Voorganger: ds. W. Baas 
 
orgelspel 
 
Kerkenraad en dominee komen binnen 
 
Welkom 
 aansteken liturgiekaars 
 
Lied Psalm 121: 1, 2, 3, 4 (Nieuwe berijming 2021)   
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. 
2. 
Hij laat je voeten veilig gaan. 
Als jij obstakels ziet: 
je helper sluimert niet. 
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
en laat zijn steun ervaren. 
Hij zal zijn volk bewaren. 
3. 
De HEER zal steeds je helper zijn; 
zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. 
De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen 
en in de nacht jou dragen. 
 
stilte; woorden aan het begin 
 
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.  
 
In de afgelopen week is het 25 jaar geleden dat Henri 
Nouwen stierf. Zijn naam is verbonden aan het 
prachtige schilderij “De verloren zoon” van 
Rembrandt 

 
* Nijkerk, 24 januari 1932  

† Hilversum, 21 september 1996 
We zingen Psalm 32: 1, 2, 3 
1. 
Gelukkig wie door God is vrijgesproken, 
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken. 
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft, 
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft. 
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen. 
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen. 
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon; 
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.  
2. 
Toen ik was vastgelopen in mijn zonden 
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden: 
“O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij”- 
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij. 
Laat allen die zichzelf aan U verbinden, 
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden. 
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet; 
ik juich het uit omdat U redding biedt. 
3. 
“Mijn raad helpt jou om richting te bepalen. 
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen. 
Verzet je niet zoals een paard dat doet, 
zoals een ezel die men dwingen moet.” 
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren, 
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren. 
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, 
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer. 
 
We luisteren naar de Tien Woorden, maar nu her-
taalt in gewone taal, gericht op jongeren 
 
Zingen Psalm 139: 1, 2, 8 
1. 
HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg; 
U hoort mijn woorden die ik zeg. 
Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
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  2. 
Geen ogenblik ben ik alleen, 
want U bent altijd om mij heen. 
Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U Uw handen legt op mij. 
Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 
8. 
Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven. 
 
Gebed voor we in de Bijbel lezen. 
 
In de Bijbel vinden we de gelijkenis van “De 
verloren zoon” in het Evangelie van Lucas, H. 15: 
1, 2; 11 t/m 32 (Bijbel in Gewone Taal)  
151Alle tollenaars en slechte mensen kwamen naar 
Jezus luisteren. 2De farizeeën en de wetsleraren 
klaagden daarover. Ze zeiden: ‘Jezus gaat om met 
slechte mensen, en hij eet zelfs met ze!’ 
 
Het voorbeeld van de zoon die weggaat 
11Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee 
zonen. 12De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, 
ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader 
gaf hem wat hij vroeg. 13Een paar dagen later pakte 
de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging 
naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een 
leven vol plezier. 
14Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood 
in dat verre land. De zoon had niets meer te 
eten. 15Daarom ging hij werken bij één van de 
mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld 
om op de varkens te passen. 16De zoon had zo’n 
honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. 
Maar niemand gaf hem iets. 17Toen dacht hij: Thuis 
hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te 
eten. En ik ga hier dood van de honger! 18Ik zal naar 
mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, 
ik heb me slecht gedragen tegenover God en 
tegenover u. 19Ik verdien het niet meer om uw zoon te 
zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste 
knechten.’ 
20Toen ging de zoon terug naar zijn vader. 
De vader is blij dat de zoon terug is 
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. 
En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn 
zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste 
hem. 21De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht 
gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien 
het niet meer om uw zoon te zijn.’ 
22Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel 
mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. 
Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn 
voeten. 23Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan 
eten en feestvieren! 24Want mijn zoon was dood, 
maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb 
hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren. 
 
 

De oudste zoon is kwaad 
25De oudste zoon was nog op het land. Toen hij 
thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, 
en dat er werd gedanst. 26Hij riep één van de 
knechten en vroeg waarom er feest was. 27De knecht 
zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft 
het vetste kalf laten slachten.’ 
28Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet 
naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en 
zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ 29Maar de zoon 
antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En 
ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u 
voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een 
geitje om feest te vieren met mijn vrienden. 30Maar nu 
komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het 
vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan 
de hoeren.’ 
31Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij 
me. En alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we 
kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want 
je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren 
hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’ 
 
Zingen Psalm 25: 2, 3 
2. 
HEER, leer mij uw waarheid kennen 
en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 
3. 
HEER, denk niet aan mijn verleden; 
straf mij niet, maar spreek mij vrij. 
Laat mij delen in uw vrede; 
ga barmhartig om met mij. 
HEER, U kent vanaf mijn jeugd 
al mijn zonden en gebreken – 
denk toch niet aan wat niet deugt, 
maar laat uw genade spreken.  
 
Overdenking  
 

 
 
 



 
Zingen Psalm 138: 1, 2, 3 
1. 
Ik loof U, HEER, met hart en ziel. 
Terwijl ik kniel zal ik U eren. 
Mijn loflied hef ik dankbaar aan 
ten overstaan van wie regeren. 
Ik buig mij richting uw paleis. 
Uitbundig prijs ik al uw werken. 
Toen ik U riep, hebt U verhoord. 
U hield uw woord door mij te sterken. 
2. 
Laat vorsten zien, HEER, wie U bent; 
maak U bekend op heel de aarde. 
Wie eens uw stem gehoord heeft, kan 
niet anders dan uw macht aanvaarden. 
Laat leiders zingen, wereldwijd: 
“Zijn majesteit is hoogverheven. 
Hij is dichtbij voor wie Hem eert, 
maar Hij negeert wie koppig leven.” 
3. 
Als ik in groot gevaar verkeer 
helpt U mij, HEER, te overleven. 
U redt mij van de tegenstand; 
uw rechterhand zal redding geven. 
Bij U is rust en veiligheid. 
U laat altijd uw liefde blijken. 
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid. 
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken.  
 
We danken en bidden  
 
Info over de collecten: 1. Diaconie / Collecte 
Vredesweek; 2. open kerk activiteiten.  
 
Slotlied: Psalm 150: 1, 2 
1. 
Halleluja, volken, kom: 
prijs God in zijn heiligdom. 
Prijs Hem om zijn oppermacht, 
om zijn daden, om Zijn pracht. 
Prijs Hem, Hij is hoogverheven. 
Laten hoorn en harp en lier, 
tamboerijn en dansplezier 
Hem uitbundig hulde geven.  
2. 
Prijs God, roep zijn glorie uit 
bij de snaren, bij de fluit. 
Prijs Hem, geef Hem eer en dank 
met de schelle bekkenklank. 
Prijs Hem, sla op de cimbalen. 
Laat het klinken, altijd weer: 
“Halleluja” voor de HEER. 
Prijs Hem wie kan ademhalen! 
 
Wegzending en zegening 
 
Gemeente op de melodie van NLB Lied 415 
 
Amen, amen, amen,  
U kent onze namen;  
Wees nabij als troost en licht  
op de weg die voor ons ligt. 
 


