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VIERPLEK WEHL 

4e zondag in de 40-dagen-tijd 
27 maart 2022 

 
DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan - 
STILTE 
 
DREMPELGEBED 

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O. Trouwe God, 
  uw liefde inspireert ons leven 
  en uw trouw draagt ons -kome wat komt. 
G. WIJ DANKEN U VOOR UW LIEFDE EN TROUW. 
O. Vergeef ons wat anders had moeten gaan 
G. VERNIEUW ONS LEVEN. 
O. Geef ons oog voor wie onze naaste is. 
G. DOORADEM ONS MET UW GEEST 
O door Jezus Christus, onze Heer. 
G. AMEN! 

 
AANVANGSLIED - Psalm 122: 1 en 3 
 
VREDEGROET  

V. Vrede zij met u allen! 
G. VREDE OOK MET U! 

- gemeente gaat zitten - 
TOELICHTING OP LITURGISCHE SCHIKKING 
 
GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 



[2] 
 

 
 

V. …. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 
en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 

G. AMEN! 
 
LIED - LB 281: 1, 2 en 5 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - Psalm 36: 6-10 
6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw, 
7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
U, HEER, bent de redder van mens en dier. 

8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! 
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 

9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 
U lest hun dorst met een stroom van vreugde, 

10 want bij U is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht. 

 
LIED - LB 275: 1, 2 en 3 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING - Lucas 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 
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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.”’ 
 
LIED - LB 942 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 974: 1. 2 en 5 
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN 

- Dankgebed 
- Voorbeden 
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- Stil gebed 
- Onze Vader 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 

  laat uw koninkrijk komen 
  en uw wil gedaan worden 
  op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
  Vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij hebben vergeven 
  wie ons iets schuldig was. 
  En breng ons niet in beproeving, 
  maar red ons uit de greep van het kwaad. 
  Want aan U behoort het koningschap, 
  de macht en de majesteit 
  tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE UITGANG 
 
GEZEGEND OP WEG 

- gemeente gaat staan - 
SLOTLIED - LB 315 
 
ZENDING EN ZEGEN MET GEZONGEN AMEN (3X) 
 
ORGELSPEL 
 
In deze dienst: 
voorganger:    ds. Klaas Bakker   
ambtsdrager:  Ab Berendsen 
secondant:  Ineke Molewijk   
organist:  Frederiek Wester    
beeld en geluid:  Michel Roels 
koster:   Cor van Muiswinkel 
 
Agenda: 
Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 

Koffie en thee staan klaar! 
Zaterdag 2 april: Taizë-viering 19.00 uur 
   Voorganger: ds. Theo Menting 
Zondag 3 april:   Viering 10.00 uur   

Voorganger: ds. Joop Dijkstra, Veenwouden 
     


