
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 19 juni 2022 – 
Jeugddienst – Papa / Vaderdag 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (orgel/piano) en de tieners en 
leiding van de 16+  

De dienst is vrij en zonder uitnodigingen of corona-beperkingen te 
bezoeken. In een gedeelte van de kerk is ruimte om op afstand van elkaar 
te blijven zitten. De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst 
Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events


Orde van dienst 

Voor aanvang van de dienst oefent de 16+ 

Vanaf 9.55 klinkt pianospel – door Wilma 

Binnenkomst van wie dienstdoen in deze dienst 

Welkom en mededelingen – door Jordy 

Lied “Welkom thuis” (Sela) – gespeeld/gezongen door de 16+ 

Bemoediging en groet 

Korte inleiding bij het thema van de dienst 

Gebed – uitgesproken door Matthijs en Irene 

Lied: Heer u bent mijn leven (Hemelhoog 479, Op toonhoogte 2015 lied 
190)– gespeeld door Wilma 

Dienst van het woord 

Filmpje “Over onze vaders” – gemaakt door de 16+  

Lied “Papa” (Stef Bos) – gespeeld/gezongen door de 16+  

Moment met de kinderen 

We gaan in gesprek over de vragen: 
-Wat vind je leuk om samen te doen met je vader? (De kinderen delen dit 
in een gesprekje, mensen in de kerk schrijven het op een briefje, delen er 
ook iets van als ze willen). 
 
-Waar zou je je vader voor willen bedanken? Wat zou je tegen je vader 
willen zeggen? (De kinderen delen dit in een gesprekje, mensen in de kerk 
schrijven het op een briefje, delen er iets van als ze willen, het kan ook zijn: 
wat hád je of zóu je nog willen zeggen, ook als je vader er niet meer is…). 
 
Een woord dat je voor God kan gebruiken is ‘vader’. 
Als je een goede band hebt met je vader, 
kan je je daar vast iets bij voorstellen: 
God zien we níet maar is ook bij ons 
en begrijpt ons als we het even niet weten, 
of als je boos bent geworden, of verdrietig, 

en geeft uiteindelijk nieuwe rust en blijdschap 😊 
 



-Zou je daar ook God – Vader – voor kunnen danken? (De kinderen praten 
hier kort over verder, mensen in de kerk kunnen een dank-punt 
opschrijven waar ze God dankbaar voor zijn).  
We zingen daarna: 

Lied “Mijn Vader, dank u wel” (o.a. Hemelhoog 562, Op Toonhoogte 2015 
nr. 333) – gespeeld door Wilma 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 (Bijbel in Gewone Taal) – gelezen door Mirre 

11Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12De jongste zoon zei tegen zijn vader: 
‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. 13Een 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. 
14Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te 
eten. 15Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld 
om op de varkens te passen. 16De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. 
Maar niemand gaf hem iets. 17Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg 
te eten. En ik ga hier dood van de honger! 18Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: 
‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. 19Ik verdien het niet meer om 
uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ 
20Toen 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. 21De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien 
het niet meer om uw zoon te zijn.’ 22Maar 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. 23Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! 24Want mijn zoon was 
dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze 
feestvieren. 
25De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt 
werd, en dat er werd gedanst. 26Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. 27De 
knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’ 
28Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem 
toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ 29Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren 
voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. 
Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. 30Maar nu komt die zoon van u thuis en 
voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’ 
31Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. 32Maar 
we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We 
waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’ 

Overweging: de oudste 



Korte muzikale improvisatie (door Wilma) 

Overweging: de jongste 

Luisterlied “In m’n bloed” (Snelle) 

Overweging: de vader 

De overweging eindigt met een filmpje van Stef Bos… 

Lied na de overweging: Kom tot de Vader (Opw. 599) – 
gespeeld/gezongen door de 16+ 

Dienst van gaven en gebeden 

Danken en bidden – door Matthijs en Irene 

Gezongen Onze Vader (Elly & Rikkert) 

Inzameling van de gaven  

Tijdens de inzameling zingt de 16+ “Good good father” (Chris Tomlin) 

Slotlied 885: Groot is uw trouw, o Heer – gespeeld/gezongen door Wilma 

Zegen 

Gezongen amen 

  



Liedtekst “Welkom thuis” (Sela) 
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
 
Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  



Welkom thuis.  
 
Liedtekst “Heer U bent mijn leven” (Hemelhoog/Op Toonhoogte) 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Liedtekst “Papa” (Stef Bos) 
 
Papa 
Ik heb dezelfde ogen 
En ik krijg jouw trekken om mijn mond 
Vroeger was ik driftig 
Vroeger was jij driftig 
Maar we hebben onze rust gevonden 
En we zitten naast elkaar 
En we zeggen niet zoveel 
Voor alles wat jij doet 
Heb ik hetzelfde ritueel 
Papa 
Ik lijk steeds meer op jou 
  
Ik heb dezelfde handen 
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid 
Jij hebt jouw idee?n 
Ik heb mijn idee?n 



En we zwerven in gedachten 
Maar we komen altijd thuis 
De waarheid die je zocht 
En die je nooit hebt gevonden 
Ik zoek haar ook 
En tevergeefs 
Zolang ik leef 
Want papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
Vroeger kon je streng zijn 
En ik heb je soms gehaat 
Maar jouw woorden 
Ze liggen op mijn lippen 
En ik praat nu 
Zoals jij vroeger praatte 
Ik heb een goddeloos geloof 
En ik hou van elke vrouw 
En misschien ben ik geworden 
Wat jij helemaal niet wou 
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou 
 
Jij gelooft in God 
Dus jij gaat naar de hemel 
En ik geloof in niks 
Dus we komen elkaar na de dood 
Na de dood nooit meer tegen 
Maar papa 
Ik hou steeds meer van jou 
 
Liedtekst “Mijn Vader, dank u wel” (Hemelhoog/Op Toonhoogte) 
 
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, 



ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Liedtekst ‘In m’n bloed’ (Snelle) 
 
Steeds vaker, valt het mij op 
Dat ik als kind, best veel gevoel heb opgekropt 
En dat dezelfde problemen 
Die ik niet heb van een vreemde, nog elke dag spelen 
Ze zijn beslist niet opgelost 
 
Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan 
Maar ach wat is normaal? 
Want hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp 
Dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij 
Ze doen net alsof, ze bedoelen het goed 
Maar waar de tijd niets aan verandert 
Maar word ik ooit volwassen? Is wat er zit in m'n bloed 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
 
Hé pa, je zit vast in m'n bloed 
En ik vind net als jij waarschijnlijk, mezelf nooit goed genoeg 
En dan mijn moeder 
Ze zegt eigenlijk nooit nee 
Want zij houd iedereen tevreden en wilt met ieder circus mee 
 
Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan 
Maar ach wat is normaal? 
Want hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp 
Dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij 
Ze doen net alsof, ze bedoelen het goed 
Maar waar de tijd niets aan verandert 
Maar word ik ooit volwassen? Is wat er zit in m'n bloed 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Omdat het zit in m'n bloed 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
 
En dan mijn kleine zusje, ik erger me te vaak 
Want ik weet dat mijn gebroken hart, precies lijkt op dat van haar 
Als ze binnenkort gaat trouwen, dan word ik misschien wel oom 
Dan weet ik één ding meer dan zeker 
Haar kleine wordt nooit echt gewoon, want… 
 
Hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp 



Dat ik ben geworden wie ik hoor te zijn 
Ik doe net alsof, ik bedoel het zo goed 
Maar waar de tijd niets aan verandert 
Is wat er zit in m’n bloed 
 
Liedtekst “Kom tot de Vader” (Opwekking 599) 
 
Nog voordat je bestond, 
Kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
Want niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 



De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt. 
 
Liedtekst “Good good father” (Chris Tomlin) 
 
Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like 
But I've heard the tender whisper of love in the dead of night 
And you tell me that you're pleased 
And that I'm never alone 
 
You're a Good, Good Father 
It's who you are, it's who you are, it's who you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
Oh, and I've seen many searching for answers far and wide 
But I know we're all searching 
For answers only you provide 
'Cause you know just what we need 
Before we say a word 
 
You're a Good, Good Father 
It's who you are, it's who you are, it's who you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
'Cause you are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways to us 
 



You are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways to us 
 
Oh, it's love so undeniable 
I, I can hardly speak 
Peace so unexplainable 
I, I can hardly think 
 
As you call me deeper still 
As you call me deeper still 
As you call me deeper still 
Into love, love, love 
 
You're a Good, Good Father 
It's who you are, it's who you are, it's who you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
You're a Good, Good Father 
It's who you are, it's who you are, it's who you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
You're a Good, Good Father 
It's who you are, it's who you are, it's who you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
You're a Good, Good Father 
(You are perfect in all of your ways) 
It's who you are, it's who you are, it's who you are 
And I'm loved by you 
(You are perfect in all of your ways) 
It's who I am, it's who I am it's who I am 
 
Liedtekst “Onze Vader” (Elly & Rikkert) 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
 



Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schluden 
Zoals ook wij 
Aan anderen vergeven 
En leid ons niet in bekoring 
Maar verlos ons van het kwade 
 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid in eeuwigheid 
Amen 


