
1 
 

 
LEVEND WORDEN 

 
VIERING VAN WOORD EN GEBED 

 
4e zondag van de Veertigdagentijd 2022 

 
Voorganger: Thea Epskamp, Lector: Anneroos de Groot 

       Zang: Dames- en Herenkoor o.l.v. Ans Bulles 
 
 

OPENING 
 
Openingslied: Wij zoeken U 
 
Wij zoeken U als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort,  
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 
Begroeting en inleiding 
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Gebed om ontferming 
 
v. Eeuwige, onze God, 
    wij die U nooit hebben gezien, 
a. zie ons aan. 
v. Wij die van U hebben gehoord, 
a. hoor ons aan. 
v. U die ons kent bij onze naam, 
a. leer ons U kennen. 
v. Die gezegd hebt: ‘Ik zal er zijn’, 
a. wees hier aanwezig. 
v. Die vergevingsgezind bent, 
a. vergeef ons. 
v. Die bron van leven wordt genoemd: 
a. doe ons herleven. 
v. Die barmhartig bent, 
a. ontferm U over ons. 
Amen. 
 
 
Gezongen: Neem mij aan zoals ik ben 
  
Neem mij aan zoals ik ben 
 
Zuiver uit wie ik zal zijn 
 
Druk uw zegel op mijn ziel 
 
En leef in mij. 
 



3 
 

Openingsgebed 
 
 
DIENST VAN HET WOORD  

 
Eerste lezing Joz. 5, 9a. 10-12 
 
In die dagen sprak de Heer tot Jozua: “Vandaag heb Ik de 
smaad van Egypte van u afgewenteld."  
Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het 
Paasfeest op de veertiende dag van de maand, in de avond in 
de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten 
zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat van het land zelf 
afkomstig was.  
De volgende dag hield het manna op; ze konden nu eten wat 
het land voortbracht.  
Voortaan kregen de Israëlieten geen manna meer; zij aten 
gedurende heel het jaar wat Kanaän voortbracht. 
  
Psalm 34:  Ervaart het, ziet  (GvL p. 71) 
 
Tweede lezing  2 Kor. 5, 17-21 
 
Broeders en zusters, Wie in Christus is, is een nieuwe 
schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit 
alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich 
verzoend en ons, apostelen, de dienst van die verzoening 
toevertrouwd.  
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: 
Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de 
boodschap van de verzoening mee. Wij zijn dus gezanten van 
Christus, God roept u op door ons woord.  
Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen! 
Hem die geen zonde heeft gekend heeft Hij voor ons tot zonde 
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gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden 
worden.  
 

Vers voor het evangelie:  
Looft de Heer. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem 
zeggen:  
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. 
 
 Evangelie   Lc. 15, 1-3. 11-32 

 
In die tijd kwamen de tollenaars en zondaars van allerlei slag bij 
Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de 
Schriftgeleerden morden daarover en zeiden: “Die man 
ontvangt zondaars en eet met hen." Hij hield hun deze 
gelijkenis voor: 
“Een man had twee zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn 
vader: Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht 
heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen.  
Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en 
vertrok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een 
losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had kwam er een 
verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij begon gebrek 
te lijden. Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land 
die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. En al had hij 
graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, 
niemand gaf ze hem.  
Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn 
vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de 
honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: Vader, 
ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer 
waard uw zoon te heten maar neem mij aan als een van uw 
dagloners.  
Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de 
verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen; hij 
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snelde op hem toe viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. 
Maar de zoon zei tot hem: Vader, ik heb misdaan tegen de 
hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten. 
Doch de vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het mooiste 
kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger 
en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht 
het; laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was 
dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is 
teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. 
Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij echter 
terugkeerde en het huis naderde hoorde hij muziek en dans. Hij 
riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. 
Deze antwoordde: Uw broer is thuisgekomen en uw vader 
heeft het gemeste kalf laten slachten omdat hij hem gezond en 
wel heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet 
naar binnen.  
Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong gaf hij 
zijn vader ten antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb 
ik uw geboden overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje 
gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die 
zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast bij de 
hoeren, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. 
Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij me en 
alles wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en 
vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is 
geworden, verloren was en is teruggevonden." 
 
  
Acclamatie: Heer, wij hoorden uw Woord 
                       en wij dragen het voort de wereld in. 
 
 
Overweging 
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Het lied van zoeken en vinden (GvL 547) 
 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.  
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus  
is gekruisigd, gestorven en begraven.  
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden.  
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.   
Amen. 
 
 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN 

 
Voorbeden  
Gezongen acclamatie:  Heer, ontferm U 
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Onze Vader  
Die in de hemel zijt  
Uw Naam worde geheiligd 
Uw rijk kome 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.   
Amen. 
 
 
Vredeswens 
Gezongen: Vrede voor jou 3x 

 

 
Gezongen: Attende Domine (GvL 844) coupl. 1,2,3 
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AFSLUITING   
 
Een man had twee zonen  Hein Stufkens 

 
Hij heeft het vaderhuis nog nooit verlaten,  
deed alles wat er van hem werd verwacht,  
genoot niet van het leven of met mate,  
heeft blind gehoorzaamd, enkel plicht betracht. 
 
Die ander kon het nergens rooien  
want hem riep steeds een volgend avontuur. 
Hij at met zwijnen, sliep bij lichtekooien.  
Hartstocht dreef hem, heimwee, innerlijk vuur. 
 
Mij werden beiden op den duur vertrouwd  
alsof ze twee van mijn gezichten tonen. 
Ik heb om hen geleden en gerouwd,  
maar leer ze nu omarmen als mijn zonen. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Wegzending en Zegenbede:   
 
Moge de Eeuwige je zegenen,  
moge de liefde je behoeden en bewaren. 
 
Slotlied: Hij die gesproken heeft (GvL 616) 
 
 


