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OPENING
Lied: ‘God, die ons heeft voorzien’

God, die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan,
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon,
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt,
zal hoop en zegen zijn.
Wie zal ons scheiden ooit
van God, ons goed en bloed?
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
Verwelkoming
Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Lezing: 1 Petrus 3:8-12
8 Wees allen eensgezind, meelevend, heb de broeders en zusters lief, wees
barmhartig en ootmoedig, 9 en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met
laster, maar zegen integendeel omdat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen
zult beërven.
10 Want:
‘wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
moet zijn tong weerhouden van het kwade,
en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11 hij moet zich afkeren van het kwade en het goede doen,
hij moet de vrede zoeken en die najagen.
12 Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren gericht op hun smeking,
maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die het kwade doen.’

Lied: psalm 130: 1, 2 en 3

2. Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden
kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend
woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
Evangelielezing: Lucas 15:11-24
11 En Jezus zei: Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tot zijn
vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij
verdeelde het bezit onder hen. 13 En weinige dagen later maakte de jongste zoon
alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte
in een leven van losbandigheid.
14 Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat
land en hij begon gebrek te lijden. 15 En hij trok eropuit en verhuurde zich aan
een van de burgers van dat land, en die zond hem naar het veld om zijn varkens
te hoeden. 16 En hij verlangde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens
aten, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel
dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom hier om van de
honger! 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik
heb gezondigd tegen de hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te
heten; stel mij gelijk met een van uw dagloners.
20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was,
zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet,
viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 22
Maar de vader zei tot zijn slaven: Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem
aan, en doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. 23 En haal
het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, 24 want mijn
zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.
En zij begonnen feest te vieren.

Korte overdenking

SCHULDBELIJDENIS EN TEKEN VAN VERGEVING
Gewetensonderzoek
v In Jezus Christus heeft God ons getoond, dat zijn
liefde groter en sterker is dan zonde en dood. Daarom
durven wij vol vertrouwen te rekenen op vergeving.
Vragen wij om vergeving, als wij tekortschoten in
onze opdracht met anderen het leven te delen zoals
Jezus deed: goed en mild, begrijpend en
verdraagzaam; als we mensen waren die meer naar
de letter leefden dan naar de geest, als we meer
christen waren op zondag dan in ons dagelijks leven.
Daarom bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.
v Vragen wij om vergeving, als wij meer onszelf zochten
dan onze medemens, als we hard oordeelden over
anderen zonder oog te hebben voor de gebreken van
onszelf, als we anderen pijn deden door kwetsende
woorden. Daarom bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.
v Vragen we om vergeving, als we in ons dagelijks
leven vaak bezorgder waren om onze rechten dan om
onze plichten, als we geen oog hadden voor goede
menselijke verhoudingen, als we onszelf
vooruitschoven ten koste van anderen. Daarom
bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.
v Vragen we om vergeving, als we geen inzet toonden
voor onze vriendschappen en relaties, als we onze
partner pijn deden door afwezigheid van onze
aandacht, door afwezigheid van onze tederheid en
zorg, als we afbreuk deden aan het gelukkig
samenleven met elkaar. Daarom bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.
v Vragen wij om vergeving, als we onbegrip lieten
groeien tussen onszelf en degenen met wie wij
samenleven en samenwerken; als we niet in gesprek
bleven met degenen die anders denken en doen dan
wijzelf, maar star vasthielden aan eigen inzichten en
meningen; als we ruzie en onenigheid koesterden in
plaats van verzoening na te streven. Daarom bidden
wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.

v Vragen wij om vergeving, als we weinig begrip en
eerbied toonden voor andermans standpunten, als we
onze vrijheid teveel ten eigen voordeel gebruikten en
te weinig ten dienste van anderen, als we in de
omgang met elkaar te weinig respect opbrachten voor
wat anderen dierbaar is. Daarom bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen
vergeven.
v Vragen wij om vergeving als we niet echt
openstonden voor noodlijdende mensen, als we
ongevoelig waren voor de grote noden van onze tijd,
als we onszelf in slaap wiegden in eigen welvaart en
welbehagen en daardoor anderen vergaten. Daarom
bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.
v Vragen wij tenslotte om vergeving voor al datgene
waarin wij, ieder voor onszelf, tekort geschoten zijn. Laten we stil worden
……………………
Daarom bidden wij:
a Heer onze God, vergeef ons onze schuld, zoals
ook wij anderen vergeven.
Gebed
Barmhartige God, steeds opnieuw ziet Gij ons aan,
steeds opnieuw maakt Gij met ons een nieuw begin.
Zie ons dan aan met ontferming, dit uur. Zie onze
oprechte wil tot ommekeer naar U en naar elkaar.
Maak ons mensen van vrede, liefde en gerechtigheid.
Schuldbelijdenis
In vertrouwen dat God ons de verzoenende hand reikt, belijden wij onze schuld.
a Eeuwige God, wij voelen ons nietig.
Ons leven is lang niet altijd zoals u zou willen.
Wij willen toegeven dat wij vergeving nodig hebben,
van U en van elkaar,
In eenvoud bekennen wij voor U onze schuld.
Help ons verder te leven vanuit het vertrouwen
dat U van ons blijft houden
en ons nieuwe kansen geeft.
Dat bidden wij U door Jezus, onze Heer.
Amen.
Stilte
Ontvangen van het kruisteken
v Onze doop markeert de overgang
van ons oude leven in de zonde
naar ons nieuwe leven van vergeving

in verbondenheid met Christus.
U kunt nu naar voren komen
om, als teken van uw verzoening met God,
met water uit de doopvont
een kruisteken op uw voorhoofd te maken.
Gebed:
v God, onze Vader, wij danken U,
dat U steeds op ons wacht en naar ons blijft uitzien.
Wij danken U dat U ons in Jezus Christus
met liefde en vergeving tegemoet gekomen bent.
Laat ons dan leven vanuit uw goedheid,
vanuit de vreugde om een nieuw begin.
Wek in ons de bereidheid daadwerkelijk het kwaad
in al zijn vormen de rug toe te keren.
Geef ons de moed om op weg te gaan
vanuit ons egoïsme naar een leven van
dienstbaarheid,
vanuit onze zelfverzekerdheid naar overgave aan U.
Maak ons mild voor elkaar,
denkend aan onze eigen zwakheid,
en help ons ieder mens tegemoet te treden
met de liefde waarmee U ons hebt liefgehad.
Door Jezus Christus, onze Heer.
a Amen.

AFSLUITING
Slotlied: ‘De Geest des Heren heeft’

2. Wij zijn in Hem gedoopt,
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

ZENDING EN ZEGEN
God heeft ons door Christus met zich verzoend,
opdat wij in ons leven van elke dag
mensen van verzoening zouden zijn.
Ga dan heen en leef vanuit zijn liefdeskracht,
onder de zegen van de drievuldige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.
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