
Liturgie Hemelvaartsdag en zondag  21 mei 2023 en samenvatting  

 
Hemelvaartsdag 9:00 en 11:00 uur 
Ds Dick Dreschler 
 
Welkom en mededelingen 
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen  
GK2006 Gz 100:1 (De dag der kroning)  
Psalm 47 (De Nieuwe Psalmberijming) 
Gebed 
Op toonhoogte 441: Elk oog zal hem zien als Hij komt 
Lezen Handelingen 1:4-11 
Psalm 110:1,2,4 
Lezen Openbaring 1:7-20 
Preek  
Sela ‘Ik zal er zijn’ 
Geloofsbelijdenis 
ELB 142 Majesteit, groot is uw majesteit 
Gebed 
Collecte 
ELB 140 Kroon hem met gouden kroon  
Zegen en gezongen amen 
 
 
Zondag 21 mei  9:00 uur 
Ds Rutger Heij 
 
Welkom, votum en groet 
Z Ps 33,1.8 Zing vrolijk, loof de naam des Heren 

Wet 
Z Gk 177,1-4 Heer, U bent mijn leven 

Gebed 

Kindmoment 
L Lucas 15:11-32 

Z Lb’73 436,1.2.7 Jezus neemt de zondaars aan 

Preek 

Z Lb 791,1.2.4.6 Liefde, eenmaal uitgesproken 

Dankgebed 

Collecte 

Z Toekomst vol van hoop (Sela) 
Zegen 

 
11:00 uur 
 
Welkom, votum en groet 
Z Ps 33,1.8 Zing vrolijk, loof de naam des Heren 

Wet 
Z Gk 177,1-4 Heer, U bent mijn leven 

Gebed 

Kindmoment 
L Lucas 15:11-32 

Z Lb’73 436,1.2.7 Jezus neemt de zondaars aan 

Preek 

Z Lichtstad met uw paarlen poorten 



Liturgie Hemelvaartsdag en zondag  21 mei 2023 en samenvatting  

 
Formulier Geloofsbelijdenis 
Z Opw 710 Zegen mij 
Meegeven persoonlijke teksten 

Dankgebed 

Collecte 

Z Toekomst vol van hoop (Sela) 
Zegen 

 
 

21 mei 2023 – Lucas 15:11-32 – ds Rutger Heij 

 

Blijf in mijn liefde 

 

Vier jongens die belijdenis doen willen een preek over de twee zonen van Lucas 15. Zij 

zeggen: wij staan nu aan het begin van ons geloof. Maar misschien komen er wel moeilijke 

tijden in ons leven. Misschien keren we ons van God af. Toch  mag je dan weer bij God 

terugkomen. Dat is het verhaal van de verloren zoon. 

 

Hoe kan het gebeuren dat je je van God zou afkeren? Door voor jezelf te gaan binnen 

(oudste zoon) of buiten de kerk (jongste zoon). Voor de jongste zoon hoeft het allemaal niet 

meer. Hij is opgegroeid op de boerderij van zijn vader maar hij is er klaar mee. Zo kan dat 

ook gaan met de kerk. Je groeit er in op maar op een gegeven moment ontstaat er afstand 

en je kapt ermee. Maar je kunt God ook kwijtraken binnen de kerk, dit zie je bij de oudste 

zoon. Hij is bij zijn Vader op de boerderij gebleven, maar waarom eigenlijk? Dat komt aan het 

licht op het moment dat zijn jongere broer weer thuiskomt. Dan blijkt dat deze oudste zoon 

in zijn hart ook afstand heeft genomen van zijn vader. Je kunt zondag aan zondag in de kerk 

zitten maar vanbinnen voel je je onrecht aangedaan door God, je krijgt niet wat je verdient. 

 

In beide gevallen ga je uit van jezelf. Wij weten dat het in de kerk gaat om genade: God geeft 

ons vanuit zijn liefde vergeving. Maar voor ons gevoel is dat te simpel. Het kan toch niet 

waar zijn dat ik zomaar alles krijg? Wij hebben de neiging om in ons geloof bij dit centrum 

van genade weg te bewegen. Of je zegt, ik stop maar met geloven en met God want ik doe 

het toch niet goed. Of je gaat juist heel erg je best doen en denkt God aan je te kunnen 

verplichten. In beiden gevallen denk je vanuit jezelf: ik ben Gods genade niet waard of ik heb 

recht op Gods genade. 

 

De oudste zoon wilde niet bij het feest zijn. Maar hoe zou de jongste zoon het feest beleefd 

hebben? Hij heeft zijn vader, maar ook de knechten als oud vuil behandeld. En nu dansen ze 

om hem heen en hebben hem lief. Hij is gewoon direct weer zoon, met nieuwe kleren en 

sandalen, hij mag verder waar hij gebleven was. Dat is genade! Er hoeft niets verdiend te 
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worden. Genade kun je alleen maar ontvangen, dat is de aard van genade. Genade is 

onverdiende goedheid en liefde. De ware aard van genade ontdek je als iemand die geen 

liefde verdient het toch krijgt. God zegt: blijf in mijn liefde (Johannes 15:9-10). Want zo blijft 

je bij Hem in de buurt en ben je deel van zijn gezin. 

 

Naar welke van de twee uitersten neig jij, ben je gevoelig voor in de kerk je best doen om 

God aan je te verplichten? Of ben jij gevoelig voor die andere valkuil, dat je denkt: God kan 

mij toch nooit liefhebben met het leven dat ik leid. Hoe blijf je je leven lang geloven als je 

belijdenis hebt gedaan? Niet vanuit jezelf, maar alleen door Gods genade. En daarin is God 

trouw. Genade begint aan de andere kant. Wie genade begrijpt gunt die ook aan een ander. 

Genade wordt zichtbaar waar het hart voor de naaste open gaat. 

 

In het verhaal van Lucas 15 lijkt het erop dat je zelf de weg terug moet zien te vinden. In de 

werkelijkheid waar Jezus met dit verhaal naar verwijst gaat het anders. De mensheid als 

geheel is als de jongste zoon, ver van het paradijs geraakt en verdwaald in een leven van 

onreinheid en armoede. Maar de oudste zoon van God de Vader, dat is Jezus, zegt: Ik zoek 

mijn broertjes en zusjes op. 

 

Concreet: probeer te allen tijde je geloof in het genadespoor te houden. Herken in jezelf de 

neiging naar de twee uitersten. En gun Gods genade aan anderen. 

 
21 mei 14:30 uur 
Ds. Jan Dunnewind 
 

GELOOF BLIJKT UIT WAT JE DOET 
 
Votum en groet 
Zingen: Ps. 147: 1 en 7  Lof  zij de HEER, goed is het leven 
Gebed 
Schriftlezing: Romeinen 4,1-8 en Jakobus 2,14-26 
Zingen: Ps. 32: 1 en 5 Welzalig Hij wiens zonde is vergeven 
Tekst: Zondag 23 en 24 
Verkondiging  
Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot 
Geloofsbelijdenis Gez. 175a Ik geloof in God de Vader, de Almachtige 
Gebed 
Collecte 
Slotzang: Gez. 69 (GK 2006) U heilig Godslam loven wij..  
Zegen 
 
 


