
Collecte 

 

Antwoord 

 

Zingen: Tienduizend redenen ( Opwekking 733 ) 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam 

met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam! 

 

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 

Uw Naam is groot en uw hart is zacht. 

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam 

met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam! 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijs nu zijn heilige Naam 

met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 

verheerlijk zijn heilige Naam! 

 

Zegen 
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Welkom 

 

Openingslied: Heer uw licht en uw liefde schijnen ( Ev. Lb. 382 ) 

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier,  

laat uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 

Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier,  

laat uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 

Staan wij oog in oog met U Heer, 

daalt uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier,  

laat uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 

 

 

 

 

 

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.
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Zingen: Groot en machtig is Hij ( Ev. Lb. 487 ) 

 

 Groot en machtig is Hij.  

 groot en machtig is Hij: 

 Bekleed met sterkte, gehuld in luister. 

 Groot en machtig is Hij. 

 

  Groot en machtig is Hij.  

 groot en machtig is Hij: 

 Bekleed met sterkte, gehuld in luister. 

 Groot en machtig is Hij. 

 

 Prijs met mij de Naam van God., 

 Vier het feest met mij, 

 want Hij heeft ons vrijgekocht: 

 Wat een Heer is Hij! 

 

 Groot en machtig is Hij.  

 groot en machtig is Hij: 

 Bekleed met sterkte, gehuld in luister. 

 Groot en machtig is Hij. 

. 

 Groot en machtig is Hij.  

 groot en machtig is Hij: 

 Bekleed met sterkte, gehuld in luister. 

 

 Groot en machtig is,  

 groot en machtig is, 

 groot en machtig is Hij! 

 

Bidden, met daarin: 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 

 

 

 

Binnenkomst licht 

 

Aansteken paaskaars 

 

Votum en Groet  

 

Warming up: Onder boven voor en achter ( Kinderopwekking 211 ) 

 

Onder, boven, voor en achter, 

God is altijd bij mij.  

Onder, boven, voor en achter, 

God is om mij heen. 

 

Al vlieg ik met het vliegtuig 

naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland 

met een prachtig strand. 

Al loop ik naar de buurvrouw 

aan de overkant. 

Ik ben nooit in mijn eentje, 

want… 

Onder, boven, voor en achter, 

God is altijd bij mij.  

Onder, boven, voor en achter, 

God is om mij heen. 

 

Al ga ik naar mijn oma 

met de trein en bus 

of speel ik op het schoolplein 

met mijn broer en zus. 

Al loop ik voor mijn moeder, 

naar de brievenbus. 

God is altijd bij mij, 

dus… 

Onder, boven, voor en achter, 

God is altijd bij mij.  

Onder, boven, voor en achter, 

God is om mij heen. 

 

Ik ben de beste en jij lekker niet 
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Gebed, met daarin: Heer ik kom tot U ( Opwekking 488 ) 

 

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, 

als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 

 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 

 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

De Bijbel  

Lucas 19: 1 - 4 

 

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen.  

Daar woonde een man die Zachëus heette.  

Zachëus was het hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. 

Hij wilde wel eens zien wie Jezus was.  

Maar dat lukte niet, want Zachëus was klein  

en er stonden veel mensen om Jezus heen.  

Daarom rende Zachëus een stuk vooruit.  

En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen.  

Op die manier kon hij Jezus toch zien. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst  

 

Zingen: Wij zijn bij U gekomen 

 
Wij zijn bij U gekomen om kind aan huis te zijn, 
wij openen onze harten, Heer, voor uw groot geheim. 
 
O lieve God, wij vragen: kom heel dicht bij ons staan, 
wij leven door uw liefde, wij leven door uw Naam. 
 
Wij zijn bij U gekomen, want Jezus gaat ons voor. 
Zijn hartelijke liefde wijst ons het goede spoor. 

 

Zingen: Parel in Gods hand ( Ev. Lb. 471 ) 

 

Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 

Ze zeggen allemaal: Je kan niks doen, je bent een oen;  

Ze trekken altijd aan mijn paardestraat, ik ben niks waard! 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit. 

Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 

’k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 

Weet je dat de Vader je kent. 

Weet je dat je van waarde bent.  

Weet je dat je een parel bent – 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom; 

m‘n bloes zit onder de spaghettie-mix, ik kan ook niks. 

Al noemt de hele klas me een sacherijn, ik mag er zijn. 

Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij – 

God houdt van mij, God houdt van mij! 

 

Ik weet, dat de Vader me kent. 

Ik weet, dat ik van waarde ben. 

Ik weet, dat ik een parel ben – 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 

 

Preek 
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