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VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Welkom 
Een hartelijk welkom aan iedereen hier in deze kerk en aan hen die deze dienst  
meevieren 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.  
 
Zang   Lied 84: 1 en 3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Drempelgebed 
v: Eeuwige 
    wees voor ons het Levende water 
a: dat onze dorst lest. 
v: Eeuwige 
    wees voor ons het levende brood 
a: dat onze honger stilt. 
v: Eeuwige 
    wees voor ons de weg 
a: naar een wereld vol vrede. 
v: Eeuwige 
    wees voor ons een thuis 
a: waar liefde heerst. 
    Amen 
 
Zang   Lied 207: 1, 2, 3 en 4 
 

De trouw en goedheid van de Heer 
verschijnt ons elke morgen weer 
en blinkt en blijft als dauw zo fris, 
zolang het dag op aarde is. 
 

O Christus, schone morgenster, 
wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan, 
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 
 

Drijf uit, o licht, wat duister is, 
behoed ons hart voor ergernis, 
voor blindheid en voor schand' en schuld; 
houd niet uw glans voor ons verhuld, 
 

opdat wij wand'len als bij dag 
en, kome wat er komen mag, 
staan vast in het geloof, o Heer, 
van U verlaten nimmermeer. 
 
Kyrië  
v: Laat ons de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,  
    want zijn liefde heeft geen einde. 
    Zo bidden wij tezamen:  
    Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm U over ons. 
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Gloria    Lied 705: 1 en 2 
 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
 
HET WOORD 
 
Dominee Beer denkt aan vader Beer 
 
Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 
Zang   Lied 871: 2 en 4 
 

Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 

Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 
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Gedicht    ‘Onder vreemden’ 
 

Het speelt het liefste ver weg op het strand, 
Het kind dat nooit zijn eigen vader ziet, 
Die overzee is in dat andere land. 
 

Het woont bij vreemden en het went er niet. 
Zij fluisteren erover met elkaar. 
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. 
 

En altijd denkt het dat hij komen zal: 
Vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht –  
En droomt van hem en roept hem in de nacht. 
 

Ik wacht u, Vader van de overwal. 
 

Ida Gerhardt 
 
‘Een vader’   interview Maarten Biesheuvel 
 
Zang   Lied 49: 1 
 

Bewoners van de wijde wereld, hoort. 
Luistert, gij volken alle, naar mijn woord. 
Kinderen der mensen, edel of gering, 
rijken en armen, hoort naar wat ik zing. 
Wijs is het woord, dat u mijn mond onthult, 
helder het inzicht dat mijn hart vervult. 
een spreuk verneemt mijn oor, ik grijp de snaren. 
Mijn lier zal u een raadsel openbaren. 
 
Schriftlezing   Lucas 15: 11-32 
 
Houseband    ‘Papa’   Stef Bos 
 

Ik heb dezelfde ogen 
En ik krijg jouw trekken om mijn mond 
Vroeger was ik driftig 
Vroeger was jij driftig 
Maar we hebben onze rust gevonden 
En we zitten naast elkaar 
En we zeggen niet zoveel 
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Voor alles wat jij doet 
Heb ik hetzelfde ritueel 
Papa, ik lijk steeds meer op jou 
 

Ik heb dezelfde handen 
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid 
Jij hebt jouw idee 
Ik heb mijn idee 
En we zwerven in gedachten 
Maar we komen altijd thuis 
De waarheid die je zocht 
En die je nooit hebt gevonden 
Ik zoek haar ook 
En tevergeefs 
Zolang ik leef 
Want papa, ik lijk steeds meer op jou 
 

Vroeger kon je steng zijn 
En god ik heb je soms gehaat 
Maar jouw woorden 
Ze liggen op mijn lippen 
En ik praat nu 
Zoals jij vroeger praatte 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou 
 

En jij gelooft in god 
Dus jij gaat naar de hemel 
En ik geloof in niks 
Dus we komen elkaar na de dood 
Na de dood nooit meer tegen 
Maar papa 
Ik hou steeds meer van jou 
 

Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
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Maar papa ik lijk steeds meer op jou 
Ooh papa ik hou steeds meer van jou 
Ooh papa ik lijk steeds meer op jou 
 
Overweging 
 
Zang   Lied 977: 1, 2 en 3 
 

Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 
nu in de lente zich verheugt 
al wat er leeft op aarde! 
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
opdat gij ’t lieve leven viert, 
dat God u openbaarde. 
 

De bomen staan in blad gezet, 
de aarde dekt haar naaktheid met 
een lichte groene wade; 
en tulp en narcis evenzo: 
veel heerlijker dan Salomo 
bekleedt ze Gods genade. 
 

En vogels, waar men hoort of ziet, – 
de leeuwerik zingt het hoogste lied, 
de zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, – 
loof Hem, in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij: lied 368g: 
    Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
Stil gebed 
v: Zo bidden wij:  
    Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
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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 Hulp aan dak- en thuislozen via Kruispunt, Nijmegen 
2 Kerk 
3 Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg, Oosterbeek 
 

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’. 
 

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. 
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U wordt uitgenodigd het slotlied mee te zingen   Lied 413: 1, 2 en 3 

 

 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 

Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
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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 


