
LITURGIE Zondag 27 maart 2022 

     Vierde zondag Veertigdagentijd 
     Zondag Laetare, Verheug u! 
     10.00 uur: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo 
                       Organist: Piet Cnossen 
                       Ambtsdrager: Chris Duisterwinkel 

                                                  Lector: Henk Lodder 

    

                                                                                                                                

Welkom in de Dorpskerk 
 

 
 
Symbolische Schikking  
in de 40dagentijd - zondag 27 maart: 
De terugkeer van de jongste zoon. Hij vindt 
een open huis, een welkom en een nieuwe 
start. 
Tussen de grassen zijn nu groene kale 
takken zichtbaar en de eerste bloesem.        
Feestelijk en symbool voor een nieuw begin. 
 
 
 
 
 
Inleiding op de dienst: 
In de Hermitage in St.Petersburg hangt een 

schilderij van Rembrandt van Rijn, dat de 

terugkeer van de verloren zoon verbeeldt.  

De Katholieke priester Henry Nouwen (1932-

1996) publiceerde naar aanleiding van een 

‘ontmoeting’ met een poster van dit schilderij 

in 1983 het bekende boek ‘Eindelijk thuis’. 

Voor deze vierde zondag van de 40dagentijd 

2022 staat dit verhaal op het leesrooster.  

De naam van de zondag luidt ‘Laetare’ -

‘Verheug u…’  

In de gelijkenis die Jezus vertelt, horen wij op 

welke manier de vader van ‘de verloren 

zoon’ zijn intense blijdschap toont bij de 

terugkeer van zijn jongste jongen.  

Het verhaal van de verloren zoon is een 

bekend Bijbelverhaal. Hoe kan zo’n oud 

verhaal ons helpen om ons te verhouden tot 

de wereld waarin wij anno 2022 leven – een 

wereld waarin honderd duizenden mensen 

op de vlucht zijn, waarin in de Oekraïne een 

door Poetin gevoede oorlog woedt?  

 

 

 

 
 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Fuga in e van J.S. Bach. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 122: 1 en 3 
 
Groet en Bemoediging: 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: ook met u zij de Heer 
V:Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Lied: 538: 1 en 4 
 
Smeekgebed 
V:….Zo bidden wij samen: 
A:  Heer, ontferm u! 
 
Lied: 919: 1 en 3 
 
Korte inleiding bij de Schriftlezingen 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing: Lucas 15: 11-32 
 
Lied: Psalm 103: 1 en 3 
 
Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied: Psalm 103: 5 

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

 



 

 

 

We wensen u een goede week toe! 

 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 146c: 1, 3 en 6 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: O Mensch bewein dein Sünde  

                           gross. J.S. Bach. 

 
 
We blijven zitten tot het orgel is uitgespeeld. 
 

 
Terugkeer van de verloren zoon 

Rembrandt van Rijn (1609-1669) 

Hermitage St. Petersburg 

 
.Collectes:  

1.  Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden 
geeft hulp aan kinderen in armoedesituaties. 
In eerste instantie wordt ingezet op 
rechtstreekse hulp aan individuele kinderen, 
zodat deze mee kunnen doen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten..‘Mee kunnen 
doen’ draagt bij aan de ontwikkeling van het 
kind, geeft een gevoel van eigenwaarde en 
kan mogelijke sociale uitsluiting voorkomen. 
Daarnaast zet Leergeld zich in voor het 
verbeteren van de situatie van kinderen in 
armoedesituaties, door invloed uit te oefenen 
op de landelijke en regionale voorzieningen 
en wet- en regelgeving waardoor er voor deze 
groep kinderen meer mogelijkheden ontstaan 
zich te ontwikkelen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Verwarming Kerkgebouw 

        

 

 
 


