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VOORBEREIDING 
 
Muziek   Koraalvoorspelen in barok stijl - Psalm 130   Geert Bierling ( 1956 - ) 
 
Stilte 
 
Welkom 
Een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst meeviert via het YouTube 
kanaal van deze kerk of luistert via kerkomroep.  
Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de 
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.  
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.  
 
Lied   25a: 1 en 2   orgel 
 

Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 

Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
 
Gebed 
 
 
HET WOORD 
 
Verhaal voor de kids   Ds. Beer gaat verhuizen 
 
Aansteken licht kinderkerk 



3 

 

 
Zang   Lied 216: 1, 2 en 3   door Leo en Arlene van Strien 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  

beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen,   

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Vader 
 

De dingen die voorbij zijn, blijven rustig verder leven, 
sereen, omdat ze niet meer zo acuut 
en niet meer slechts zo heel heel even 
moeten gebeuren van minuut tot minuut. 
 

Zo ging mijn vader, sinds hij stierf 
ook in mijn dromen al en paar keer dood, maar trager, 
er niet de tijd voor nemend, maar een eeuwigheid, 
en leeft hij toch nog verder, verder en wat vager. 
 

Hij zegt niets meer, hij is een sfeer, mijn vader, 
met ouwe woorden, het woord 'altegader', 
het woord 'gelaat' en 'schoot' (van ons gezin) en 'schoon'; 
 

Zo rustig wil ik ook wel sterven, een keer of zes, zeven 
in de dromen van mijn zoon, 
Tot ik gewoon blijf leven. 
 

Herman de Coninck   uit: De gedichten ( 1998 ) 
 
Muziek   Solitude   A. Herbert Brewer ( 1865 – 1928 ) 
 
Foto verhaal verloren zoon 
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Nieuwe Testament   Lucas 15: 11-32 
 
‘Ik geloof’   Jes Spoelstra 
 
Zang   Lied 185: 1, 2 en 3   door Jeroen en Carolien Kooistra 
 

Een jongen met een grote mond, 
die graag op eigen benen stond, 
verliet zijn huis voor dag en dauw 
op zoek naar wat hij hebben wou. 
Zo raakte hij zijn hebben kwijt, 
ja zelfs zijn grote-mondigheid, 
totdat hij als een vuilnishond 
het huis dat hij verliet weer vond. 
 

Refrein 
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis: 
bedek met fijn linnen de tafel in huis, 
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis. 
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis. 
 

Dag jongen met je grote mond, 
hier staat je vader en hij stond 
er gister al en ook daarvoor. 
Waarom ging jij er toch vandoor, 
terwijl je niets te zoeken had 
dan het goedkope leven dat 
zo duur betaald wordt, ver van huis. 
Hier is je vader: welkom thuis. 
Refrein 
 

Dag jongen met je kleine hart, 
je vroeg je deel, je kreeg je part. 
Nu krijg je meer dan je verdient. 
En wie jou niet begroet als vriend 
verdwijnt maar uit ons midden want 
aan nukkers hebben wij het land, 
een broertje dood. We vieren feest: 
je bent terug van weg geweest. 
Refrein 
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Overweging 
 
Muziek   Interlude in F   A. Herbert Brewer 
 
 
GEBEDEN en GAVEN 
 
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 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Inzameling van de gaven 
 

Bestemming van de giften: 
1 Rudolphstichting 
2 Kerk 
3 Protestantse Vrijwilligersdienst 
 

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’. 
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U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
door middel van het scannen van de afgebeelde 
QR-code geven aan de bovenstaande doelen. 
 

U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ teken 
3 collectes selecteren en bedragen invullen. 
Daarna scant u de QR-code en kunt u de collecte 
voltooien. 
 

Paasgroetenactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De afbeelding op de 
paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf 
ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk 
in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen 
de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.  
 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt door middel van 
een email aan Carla Otter (carla@villalutra.nl) paasgroetenkaarten aanvragen 
(maximaal 5). Deze kaarten worden bij u thuis in de brievenbus bezorgd. Wij 
vragen u uiterlijk op woensdag 3 maart de kaarten bij het kerkelijk bureau in de 
brievenbus te doen. Daar worden de kaarten verzameld en doorgestuurd naar 
Kerk in Actie.  
 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar 
ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht 
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
De ZWO groep 
  

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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Slotlied   536: 1 en 4   door Jeroen en Carolien Kooistra 
 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Zegen 
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
 

Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 
 

Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden.  
Amen 
 

(uit het dienstboek van de Abdij van IONA) 
 
Muziek   Alles wat over ons geschreven is   Johan Beeftink ( 1941 - ) 

 


