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De liturgische kleur deze zondag is paars: 
de kleur van bezinning en inkeer  

 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Dirk Engelage 

organist: Ed Ventevogel 
zang: Gert Lotterman en Dirk Engelage 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
 

Orgelmuziek 
 
Groet en bemoediging 
 
Inleiding 
 
Gebed op de drempel 
 
Zingen: Gezangen voor liturgie 659 
Zoals een moeder zorgt voor kinderen haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een god van liefde, en geen uur verflauwt zijn vuur. 
Niet meer verstomt het woord dat Hij ons heeft gegeven. 
 
Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog –  
laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf nabij zijt. 
 
Een waterval van licht van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen, ik besta uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen. 
 
 
Smeekgebed en genadeverkondiging 
 
Zingen: NLB 650: 1 t/m 4 
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DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Gebed 
 
Lezen: Mattheus 25: 31 - 40 
 
Kort orgelspel 
 
Lezen: Verloren zoon 

Toen jij vertrok, je eigen wegen koos 
en naar ik hoorde in een liederlijk bestaan 

je erfenis verspeelde, 
toen hield je op mijn broer te zijn. 

Je ging zo anders met de mensen en de dingen om 
dan je van huis uit had geleerd en je was voorgeleefd, 

dat ik je niet begrijp en niet meer kennen wil! 
Maar nu ik hoor dat je weer hier gekomen bent, 

ben ik verbijsterd om te horen dat 
mijn vader jou weer aan zijn  hart gesloten heeft, 

met open armen heeft ontvangen, 
en ik snap het niet, ik snap mijn vader ook niet meer, 

het lijkt wel of hij jou zijn zegen geeft 
met alles wat jij hebt gedaan en wat zijn hart gebroken heeft, 

jij hebt dat niet gezien, ik wel, 
en het deed pijn, dat kan ik je vertellen! 

Die bitterheid in mij? Je vraagt waar die vandaan komt? 
Ik heb altijd gedaan wat van mij werd verwacht, 

met hoeveel moeite af en toe soms ook! 
Is dat soms niet genoeg? 

Mijn vader vraag ik wat hem nu bezielt. 
Hij zegt dat het de liefde is 

die afstand niet verdragen kan, 
en altijd open staat voor nieuw begin. 

Ik ken dat niet. 
Wie van ons twee is de verloren zoon? 

En wie is in de liefde van de vader thuis? 
Ik zou jou willen vragen 

of jij weet wat op die vraag het antwoord is, 
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maar durf ik dat? 
 
Zingen: NLB 1001 
 
 
Overdenking 
 
 
Luisteren: NLB 789 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 

Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 
collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. Als je bij 
www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code 
wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en voorbede worden 
meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je 
eigen naam 

 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, amen. 
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Zingen: Gezangen voor liturgie 421 
 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt hij steeds met stille overmacht. 
en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven. 
Wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap. 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.    
Zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat. 
Zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelmuziek 
 


