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Liturgie zondag 13 maart 2022 om 10.00 uur in PG De Hoeksteen, 
tweede zondag van de veertigdagentijd  
Zondag Reminiscere 
Voorganger: ds. Mariëlle van Waardenberg (Berkenwoude) 
 
Thema: Veertig dagen onderweg 
 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen, aansteken kaarsen 
 
Stilte 
 
Zingen: NLB 122 vers 1 en 2 
 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
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Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: NLB 275 vers 1, 2 en 3 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 275 vers 4 en 5 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Kindernevendienst 
Projectlied  
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste schriftlezing: 2 Kronieken 36: 15-23, Bijbel in Gewone Taal 
 
De EEUWIGE wilde niet dat het slecht zou gaan met zijn volk en met zijn tempel. Daarom 
stuurde hij steeds weer boodschappers om het volk te waarschuwen. Maar de mensen 
lachten die boodschappers uit. Ze luisterden niet naar de woorden van de God van hun 
voorouders en maakten zijn profeten belachelijk. Toen werd de EEUWIGE zo woedend 
op zijn volk, dat de mensen niet meer gered konden worden. De EEUWIGE zorgde 
ervoor dat koning Nebukadnessar van Babylonië het land aanviel, Nebukadnessar liet 
alle jonge mannen doden. Maar ook alle vrouwen liet hij doden, en alle oude mensen. Hij 
had met niemand medelijden. Daar zorgde de EEUWIGE voor. Daarna liet 
Nebukadnessar alle grote en kleine voorwerpen en alle schatten uit de tempel van God 
weghalen. Verder liet hij alle kostbare voorwerpen uit het paleis van de koning van Juda 
halen, en uit de huizen van zijn hoge ambtenaren. De Babyloniërs namen alles mee naar 
Babel. Toen staken de Babyloniërs de tempel in brand, en ze verwoesttten de muren van 
de stad. Ze staken ook alle paleizen in brand, zodat alle kostbare voorwerpen vernietigd 
werden. 
 
De Babyloniërs namen alle mensen die nog in leven waren, als gevangenen mee naar 
Babel. Daar moesten zij als slaven voor de Babyloniërs werken. Ze bleven daar gevangen 
totdat de koning van Babylonië verslagen werd door de koning van Perzië.  
 
In de wet van de EEUWIGE staat dat de grond in Juda elke zeven jaar rust moet krijgen. 
Niemand mag er dan zaaien en oogsten. Maar al heel lang hadden de mensen zich niet 
aan die wet gehouden. Toen het volk in Babylonië gevangen zat, kreeg de grond van het 
land Juda eindelijk rust. Na zeventig jaar rust waren de fouten van het volk weer 
goedgemaakt. Zo gebeurde er wat de profeet Jeremia namens de EEUWIGE gezegd had.  
 
Toen Cyrus koning van Perzië geworden was, gebeurde er wat de profeet Jeremia al 
gezegd had: de EEUWIGE zorgde ervoor dat Cyrus een belangrijk besluit nam. Cyrus 
schreef het besluit op, en liet de tekst in het hele land voorlezen. De tekst was: ‘Dit is een 
boodschap van Cyrus, de koning van Perzië. De EEUWIGE, de God van de hemel, heeft 
alle koninkrijken op aarde aan mij gegeven. En hij heeft tegen mij gezegd dat ik voor 
hem een tempel moet laten bouwen in Jeruzalem, in Juda. Daarom moeten alle mensen 
die bij de EEUWIGE horen, naar Jeruzalem teruggaan. Hun God zal hen daarbij helpen. 
 
Zingen: NLB 807 vers 1, 2 en 3 
 
Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
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De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen 
de mensen weten heg nog steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen 
maar wie is onze weg? 
 
Tweede schriftlezing: Lucas 15: 11-24, NBV 
 
Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: 
“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn 
vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af 
naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 
Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en 
begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die 
hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de 
peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot 
zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier 
om van de honger. 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. “Vader”, zei zijn zoon tegen 
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste 
gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 
Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van 
mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze 
begonnen feest te vieren. 
 
Zingen: NLB 185 vers 1 en 2 
 
Een jongen met een grote mond, 
die graag op eigen benen stond, 
verliet zijn huis voor dag en dauw 
op zoek naar wat hij hebben wou. 
Zo raakte hij zijn hebben kwijt, 
ja zelfs zijn grote mondigheid, 
totdat hij als een vuilnishond, 
het huis dat hij verliet weer vond. 
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Refrein: 
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis: 
bedek met fijn linnen de tafel in huis, 
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis. 
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis. 
 
Dag jongen met je grote mond, 
hier staat je vader en hij stond 
er gister al en ook daarvoor. 
Waarom ging jij er toch vandoor, 
terwijl je niets te zoeken had 
dan het goedkope leven dat 
zo duur betaald wordt, ver van huis. 
Hier is je vader: welkom thuis. 
 
Refrein  
 
Preek 
 
Orgelspel  
 
Zingen: NLB 538 vers 1 en 2  
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Collecte 
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Zingen: NLB 542 vers 1, 2, 3 en 4 
 
God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 
Het volk van God was veertig jaar 
een mensenleven lang 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 
 
Wegzending en zegen 
 
Gezongen amen 
 
Orgelspel 
 
 


