
1 
 

Liturgie op 7 april in Oostvoorne om 9.30 uur 
 

5e zondag in de veertigdagentijd  
   
 
Voorganger: Ds. Piet Schelling 
Organist: Ron van Halen 
 
Orgelspel  
  
Welkom en mededelingen  
  
Zingen van morgenlied: Lied 215:1 en 3      
                                       (We gaan hier staan en blijven staan tot na de Psalm van de zondag) 
 

 
 
Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen Psalm van de zondag: Lied 133:1 en 3 
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Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
                                                                                                    (Hierna gaan we zitten) 
 
Smeekgebed  
 
Zingen voor de Bijbel opengaat: ‘Wees aanwezig’ (tekst: Piet schelling; muziek: Red River Valley) 
Organist speel het eenmaal voor 
 

 
 

Lieve Heer, wilt U niemand vergeten, 
sta bewogen naast ieder die leeft. 
Wees aanwezig bij allen die weten 
van een hart dat verward is en beeft. 
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Kom, o Geest, met uw kracht in ons leven, 
geef ons wijsheid die ijvert voor licht. 
Wees aanwezig in wat is geschreven 
over liefde en goddelijk zicht. 
 
Project van de kinderkerk 
 
Zingen van het vertreklied: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 

 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 

 
Groet 
 
Voorganger:  De Heer zij met u! 
Allen:  Ook met u zij de Heer! 
 
Inleiding op lezing en uitleg… 
 
Zingen: nu de Bijbel opengaat, zingen we een veertigdagenlied: Lied 536:1 en 4  
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Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
Lezingen uit de Bijbel – teksten over vaders en zonen 
  
Ontmoeting van zoon en vader, Jozef en Jakob (Gen. 46:28-30) 
 
Toen Jakob en zijn familie in Gosen waren aangekomen, spande Jozef zijn wagen in en reed 
daarnaartoe, zijn vader Israël tegemoet. Toen hij eindelijk voor zijn vader stond, viel hij hem 
om de hals en huilde langdurig. En Israël zei tegen Jozef: ‘Nu ik jou levend en wel heb 
teruggezien, kan ik sterven.’ 
 
Ontmoeting van vader en zoon (Lucas 15:18-20)  
 
De zoon zei: Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; 
behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, 
viel hem om de hals en kuste hem. 
 
Zingen: ‘Een vader had twee zonen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Der winter ist 
vergangen’) 

 
Een vader had twee zonen, 
twee zonen bij hem thuis. 
De een bleef bij hem wonen, 
de ander ging van huis. 
De laatste vroeg zijn erfdeel 
voor leven onbegrensd, 
de vader gaf het aandeel, 
en bad: sjaloom gewenst! 
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De jongen trok naar buiten 
verspeelde lief en goed. 
Ginds liep hij zonder duiten 
zijn loon was bitterzoet. 
Toen kwam hij tot bezinning 
na veel verdriet en strijd. 
Zijn grootste overwinning 
was zeggen: ik heb spijt. 

 
Met angstige gedachten 
ging hij terug naar huis. 
De vader stond te wachten 
en groette: welkom thuis! 
De liefde van de vader 
verbeeldt Gods openheid. 
God komt ons eeuwig nader, 
zijn naam: Bewogenheid. 
  
Uitsluiting van de zoon (Lucas 20:9-15a) 
 

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan 
en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na 
verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de 
oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers 
ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg.1Daarna stuurde hij een 
andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd 
stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde 
knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de 
eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen 
toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” Toen de wijnbouwers 
hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we 
hem doden, dan is de erfenis voor ons.” En ze gooiden hem de wijngaard uit en 
doodden hem.  
 
Zingen: ‘Als een wijngaard’ (tekst: Hanne Lam; muziek: Wim ter Burg) 
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Refrein: 

 
 
Wachters boven op de toren 
met geweren in hun hand, 
willen van geen pachtgeld horen 
blijven baas in eigen land. 
 
Refrein: Wij vergeten telkens weer: 

de aarde is van de Heer. 
Wij vergeten telkens weer: 
de aarde is van de Heer. (bis) 

 
Als de zoon wordt uitgezonden 
wordt hun hart met vrees gevuld, 
en hun angst slaat diepe wonden 
want zijn komst wordt niet geduld. 
 
Refrein: Wij vergeten telkens weer: 

de aarde is van de Heer. 
zij vergeten telkens weer: 
de aarde is van de Heer. 

 
Verkondiging - “Wachten, zien, verbinden” 
 
 Zingen: Lied 547:1, 4 en 5 
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Laten wij God loven, 
leven van het licht, 
onze val te boven 
in een evenwicht, 
Refrein: Kyrie eleison 

wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 

 
want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
Refrein: Kyrie eleison, 

 wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
Collecten 
   
 Slotlied: Lied 885                                                        
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein:  Groot is uw trouw, o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Wegzending en zegen – met het zingend ‘Amen…’ als antwoord 
 
 
 


