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LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN

Lied vooraf HH 428 Jezus is de goede herder

HH 360 Onder, boven, voor en achter

Opw Kids 100 Sta eens even op

Welkom

Intochtslied HH 389 Ben je groot of ben je klein

Stil gebed

Begroeting

Lied Opw Kids 180 Je mag er zijn

Tina mag er zijn

Lied Opw Kids 112 Hé, luister mee

Gebed

Muzikaal verhaal – Schriftlezing in beeld en muziek Lucas 15:11-24

Luister, kijk en speel mee

Lied HH 596 Laat het feest zijn in de huizen

Afkondiging overlijden

Lied HH 49:1 Heer, U bent altijd bij mij

Gebed

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied HH 608 Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Zegen

HH = HemelHoog

Opw Kids = Opwekking Kids



LUCAS 15:11-24 BGT

Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn 
vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’  De vader gaf hem wat hij vroeg. 
Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een 
ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er 
een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij 
werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens 
te passen. De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar 
niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg 
te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem 
zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet
meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’
Toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte 
aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen 
om hem heen en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God 
en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’ Maar de vader zei tegen zijn 
knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om 
zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten
en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik 
heb hem weer gevonden.’ 
Toen gingen ze feestvieren.


