Orde van dienst in “De Kern”, onderdeel van de P.K.N.
wijkgemeente “De Verbinding” van de PG Spijkenisse.

Lied 185: inoefenen met Ferrie en Kees. Lied 2+ 3 op blz.7.

4e zondag in de veertigdagentijd, zondag laetare, verblijdt u.
De kleur is eigenlijk roze, al een beetje wit bij het paars van het boete
doen. Klein Pasen wordt deze zondag ook wel genoemd.
Vergeven
Het is feest als de verloren zoon
thuis komt. Iedereen is weer bij
elkaar. Een nieuw begin! Maar voor
dat het zover is, is nog wel wat
nodig. Zolang de oudste zoon
moppert, wordt het niks. De vader
heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon
dat ook kan.
Voorganger: ds. Harry Gijsen
Organist Kees Heinen
Welkom en mededelingen

Om te beginnen
Bericht van overlijden
Zingen: lied 961
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Zingen: Psalm 122: 1, en 3
1.
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ''Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!''
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
3.
Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ‘s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten

Bemoeding en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)
Drempeltekst:
Op de drempel van Uw huis weten wij:
Hier is iedereen in tel of je nu alleen komt of samen, hier horen we bij
elkaar en worden we broers en zussen.
Wees welkom, Iedereen telt mee!
Lied 546: 1, 4 en 5
1. Wees blijde nu, in ‘t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
4. Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan ‘t einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.
5. Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.
Kyrie gebed
Afgesloten met lied 281: 1 en 5
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Horen
Zondagsgebed
Uitleg liturgisch bloemstuk
Met de kinderen
Halverwege staat de Vader daar ziende
De verlorene die terugkomt ooit
Hij weet dat ik kom, nu al!
refrein
Lezen: Lucas 15: 11-32
Zingen: lied 185: 1, 2 en 3
1. 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.

2. 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.

Zingen: lied 896:

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.
3. 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:
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
Verkondiging

2 Wie heeft een kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.

5 Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

3 Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

6 En voordat wij Hem zoeken
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

4 Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

7 En wie het wordt gegeven,
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Gebeden
Voorbeden
Kinderen komen terug in de kerk

Zingen lied 404e
DE VIERING VAN HET AVONDMAAL
Tafelgebed
-Lofzegging
v.
De Heer zal bij u zijn!
g.
DE HEER ZAL U BEWAREN!
v.
Verheft uw harten!
g.
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
v.
......(vervolg lofzegging)

-Vervolg tafelgebed v.

......

-Nodiging v....
-Gebed des Heren
g.
ONZE VADER ...
Broodbreking v.

........

De gemeenschap van brood en wijn
Let bij het opgaan naar de Tafel op de potten van de diaconie
Wij zingen tijdens de maaltijd 377 en eventueel 382
1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf u gaf voor mij O Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid O Lam van God, ik kom.
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt,
O Lam van God, ik kom.
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mijO Lam van God, ik kom.

2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt?
Kom allen tot mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.
3. O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.
-Slotwoorden

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.
6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.
7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam
O Lam van God, ik kom.
en lied 382
1. O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet.
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

Slotlied: 802: 1, 3 en 6
1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
''Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.''
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist''ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Refrein
6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
''Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.''

Refrein:
Here God wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Zegen AMEN 3 X (gezongen)
Uitgangscollecte: 2. Beheer en Onderhoud
3. PKN Missionair Werk
U bent welkom na de dienst in de gemeentezaal voor een kopje koffie
of thee

