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Welkom 
 

Psalm 145: 1, 2 
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't 
heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij 
geprezen, 
groot is zijn naam, zijn 
ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw 
geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw 
werken gade. 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt 
verricht, 
opdat men alom spreke van uw 
kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn 
begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn 
lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan 
stervelingen. 

 

Bemoediging en groet 
 

Gezang 479 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 

Kindermoment 
 



 

Kinderopwekking 70 liefde, blijdschap, vrede (kinderlied) 
 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
 

Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 

 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
 

Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 

 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
 

Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 

 

Verhaal:   Rechter Gideon  
    Rechters 6:14-16, 36-40 en 7:16-22  
    God laat de bange Gideon door verschillende  
    tekens zien dat hij bij hem is en voor de  
    overwinning zal zorgen 

Gebed  
 

Schriftlezing 
 

Lucas 15: 1-32 (NBV) 
 

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 
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 vroeg om werk bij 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 trachtte hem te bedaren. 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 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je 
broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is 
teruggevonden."'  
 
 
 

Sela – Thuis (luisterlied (Filmpje)) (Tekst om mee te lezen) 
 

Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  

Met zijn zegenende handen op je 
schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en 
vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en 
vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

 Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je 
handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou 
bereid.  

 

Opwekking 599 Kom tot de Vader 
 

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
 

Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
 

Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

  



 

Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
 

De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
 

Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
 

De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
 

De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

Verkondiging 
‘Hij was verloren en is gevonden. Alzo is er blijdschap om Een zondaar die zich 
bekeert ’ 
 

Gezang 462: 1, 2, 4 
 

1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 
2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 
de nacht is zo lang reeds verdwenen! 
Het licht der genade, met blijdschap begroet, 



 

heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 
En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 
 
4. Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
door Christus de doodslaap ontrezen. 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn! 
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 
 

Gebed 
 

Collecte 
 

Collectelied Sela – Jezus liefde voor mij 
 

Dank U mijn Vader voor al uw genade, 
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft 
gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard,  
die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
wat mij rust en vrede geeft. 
 

Al wat ik ben,  
dank ik aan Hem:  
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
 

Laat mij verder groeien, laat vruchten 
opbloeien van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig, standvastig en 
moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 

Niets houdt mij tegen mij over te 
geven, aan U: Jezus alleen.  
U leidt mij door diepten; met 
krachtige liefde draagt U, mij 
erdoorheen.  
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard:  
U bent alles waar ik voor leef! 

 

Evangelische Liedbundel 357: 3, 4, 5 
 

3. Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 

Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
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4. Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw Naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 

5. Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 

 

Zegen 
 

Nieuwe Liedbundel 416: 1, 4 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Komende dienst: 
26 jan. 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Heilig Avondmaal 
 
Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk 
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen 
met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

