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Zondag, 11 september 2022, 

 

Zusters en broeders, komende zondag is in onze kerk de Startviering. Een viering aan het begin 

van het kerkelijk jaar, gericht op onze eigen gemeenschap en met een mooie ontmoeting aan 

het slot. Het thema van de viering is ‘Bemoediging’. Dat kunnen we momenteel wel gebruiken. 

Centraal staat de parabel van de Verloren Zoon, een bekend Evangelieverhaal, dat zo rijk aan 

betekenis is dat je er steeds weer bemoediging uit kunt putten. 

De Startviering wordt op zondag om 10.00 uur uitgezonden via een livestream.  

U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 
 

Openingsgebed 

Barmhartige God, wij danken U dat U ons nabij wilt zijn, 

dat U ons welkom heet, welke wegen wij ook gaan.  

Leg uw Woord van liefde in ons hart, 

en houd ons gaande op de weg van Jezus. Amen. 
 

De eerste lezing is uit de brief aan Timoteüs 1,12-17 (Uit: bijbel in gewone taal) 

Ik dank Jezus Christus, onze Heer. Want hij had zoveel vertrouwen in mij, dat ik zijn dienaar 

mocht zijn. En hij gaf mij de kracht om het goede nieuws bekend te maken. Vroeger beledigde 

ik Christus. Ik vervolgde christenen en ik ging met geweld tegen hen tekeer. Toch heeft God 

mijn zonden vergeven. Want ik deed die dingen omdat ik niet geloofde en dus niet wist wat ik 

deed.  

Onze Heer Jezus Christus is geweldig goed voor mij geweest. Hij zorgde ervoor dat ik in hem 

ging geloven, en dat ik de christenen ging liefhebben. Wat ik nu ga zeggen, is waar en iedereen 

zal het er mee eens zijn: Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te 

redden. Ik ben de slechtste van alle mensen. Toch is Jezus Christus juist voor mij heel goed 

geweest. Ik was de eerste aan wie hij liet zien hoe groot zijn geduld is.  

Zo werd ik een voorbeeld van de redding die God geeft aan iedereen die gelooft. Want wie 

gelooft in Jezus Christus, zal eeuwig leven krijgen. Alle eer aan God, die koning is voor altijd. 

Hij is de enige, eeuwige en onzichtbare God. Laat iedereen zijn macht prijzen, voor altijd en 

eeuwig! Amen. 
 

Geef mij een puur en onschuldig hart 
 

God, Schepper, tegenover U  

spreek ik mijn fouten en beperkingen uit. 

Ik wil U danken, Vader, voor uw barmhartigheid: 

aanvaard de mens die ik geworden ben. 
 

Help mij om mezelf te zijn, 

maak mij tot de mens die U voor ogen hebt. 

Was van mij af het vuil van deze week 

en maak mij smetteloos wit. 

zalf de schrammen die ik opliep,  

verbind de verwondingen die me kwetsbaar maken, 

genees mijn beschadigde ziel met uw liefde. 
 

Geef mij, God, een puur en onschuldig hart, 

Breng mijn denken tot rust en vertrouwen, 

bemoedig mij met uw Evangelie 

en laat me leven, standvastig, moedig; 

laat me leven vanuit de rijkdom van uw zegen. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Gebed om Vrede 

De wereld ziet uit naar vrede en recht, een vrede die voorbijgaat aan alle zucht naar 

macht. Heer Jezus, Christus, schep in ons een zuiver hart, geef ons een vastberaden 

geest die doet wat moet gedaan: vrede scheppen en handelen in liefde. 

Ga met ons op weg naar uw vrede, U die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

Gebed om zegen en bemoediging 

De jongste zoon keert vol schaamte en berouw op zijn schreden terug,  

de oudste zoon is boos en verontwaardigd, de vader stelt zijn hart open voor zijn beide zonen. 

Wie we ook zijn, God, zie naar ons uit. Zoek en zegen ons.  

Evangelie: Lucas 15,1-3,11-32  

In die tijd kwamen 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 hij verdeelde 

zijn vermogen onder hen.  

Niet lang daarna pakte de jongste 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 van de 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 nadenken 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 

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 knechts 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 teruggekomen die uw vermogen 

heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten.  

Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij me en alles van mij is ook van jou. 

Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is 

geworden.” 


