De verloren zoon na Pasen

Welkomstwoord, Mededelingen en Stil Gebed
Intochtslied lied 103: 3 en 5
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn 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.
Votum en Groet
Inleiding dienst
Gebed
Samenzang Lied 645: 1, 2, 5 en 6

De verloren zoon
Lucas 15: 11-32

Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
van ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden
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Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Opwekking 359 (het combo zingt voor)
De hemel juicht
Tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt
voor de schoonheid van de Heer

Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen

In eeuwigheid zal Hij
Het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
Uit eerbied voor Gods zoon.

Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Kom zing met mij
Tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrijdag met zijn leven en zijn eer.

Kinderlied: weet je dat de lente komt
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
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In eeuwigheid zult Gij
Het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
Uit eerbied voor Gods Zoon.
Filmpje
1e overdenking
Lied Marcel Zimmer
2e overdenking
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Opwekking 581

Slotlied Evangelische liedbundel 86

Ik wil heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de Vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.

Bekleedt u met de nieuwe mens.
En houdt u naar de eer gewend,
maakt u gereed en blaakt van vuur
Verwacht zijn uur!

Til mij op, neen mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.

Legt daarom alle leugen af,
al wat bederft is voor het graf,
maar doet van Die is opgestaan
de waarheid aan.

Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.

Wij zijn elkanders hart en hand
op weg naar het beloofde land,
verdraagt en steunt de zwakken maar,
vergeeft elkaar.

Ik mag heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.
En u tilt mij op, neemt mij in uw armen.
En U tilt mij op,
houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, ik mag U omarmen.
En u tilt mij op
en laat mij niet meer gaan.
En u tilt mij op
en laat mij niet meer gaan.

En gaat niet toornig in de nacht,
maar laat de vrede als een wacht
uw slaapt verlichten, in uw droom
gaan eng’len om.
O broeders, zusters van de Heer:
geeft aan de boze plaats nog eer,
maar arbeidt liever voor het brood
en deelt in nood.
Hebt gij niet van die dag gehoord
dat God zal richten met zijn woord,
zo doet dan heden aan de tijd
gerechtigheid!
Zegen

Dankgebed en voorbede
Collecte (tijdens de collecte zingt het combo)
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