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Op wie lijk jij het meest? 
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Welkom 
Lied:  Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Stilte en begroeting 
Lied:  Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed,  
voor jou en iedereen. 



 
God die ons kent, God die ons aanvoelt, 
God die de hele wereld draagt, 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt. 
Tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaard te zijn. 

 
Gebed 
 
Lezen: Lucas 15: 11-32 
Lied:  Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

Preek: Op wie lijk jij het meest? 
 
Lied:  O grote God die liefde zijt,  

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 



 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Gedicht: Heer, maak mij een instrument van uw vrede 

(toegeschreven aan Franciscus van Assisi) 
 
Lied: Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Dankgebed 
Lied: Want wy leauwe yn in Heit dy't  

eartiids alles makke hat. 
Wolken, blommen, bisten, minsken,  
neat fergetten, elk syn plak. 
Al wat libbet, sil it leauwe  
elkenien dy't giet nei Him. 
om syn namme heech te priizjen  
yn it nij Jeruzalim. 
  
En wy leauwe yn de Soan dy't  
berne waard yn Bethlehim 
stoarn oan 't krús, begroeven, opstien 
en men heart dan wer syn stim. 



Al wat libbet, sil it leauwe  
elkenien dy't giet nei Him. 
om syn namme heech te priizjen  
yn it nij Jeruzalim. 
  
En wy leauwe yn 'e Geast dy't   
kommen is op 't Pinksterfeest 
dy wol wenje yn ús herten 
hjoed en moarn ús libben lang. 
Al wat libbet, sil it leauwe  
elkenien dy't giet nei Him. 
om syn namme heech te priizjen  
yn it nij Jeruzalim. 

 
Collecten 
Lied:  Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Zegen 
Lied: Amen, amen, amen! 

Zingen wij nu samen. 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

En dan is er … 
 


