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Orde van dienst

Welkom en ontsteken van de Paaskaars met enkele woorden 
door de ouderling 

We gaan staan
Bemoediging
V Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
A HIJ DIE ALLES MAAKTE,

LAAT NIET LOS WAT HIJ BEGON
Groet
V Genade en vrede, van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons. 

A HALLELUJA, HALLELUJA, AMEN!

Lied Wees welkom in dit open huis (Voorzichtig Licht lied 104, melodie 
LB lied 273)

1 Wees welkom in dit open huis, 
een herberg, zo gastvrij! 
Kom hier op adem, voel u thuis, 
leef óp - van harte blij! 

3 Wees meer dan gast, wees kind aan huis, 
de hemel blijkt royaal: 
zonen en dochters, welkom thuis, 
ons wacht een rijk onthaal! 

4 Hier is een veilig toevluchtsoord 
voor mensen murw en moe - 
hier maakt God licht, hier waakt zijn Woord, 
hier lacht zijn Kind ons toe. 

6 Wees welkom in dit open huis, 
put moed in overvloed: 
hier schittert paaslicht om het kruis 
hier zing ik: God is goed!



We gaan zitten
Gebed om Gods Geest

Lied Heer, het licht van uw liefde schittert (LB, lied 289)

1 Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten schittert.
Jezus, Licht voor de wereld, verlicht ons.
door de waarheid die u geeft, bevrijdt ons.
Schijn op mij, schijn op mij!

refrein
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie.
blaas Geest ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom 
alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, 
Heer ontsteek hier het licht.

2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

refrein

3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien, -
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein

Zingen bij opening van de Bijbel Eindeloos zijn de verhalen
(Zingenderwijs 47, melodie LB 913)

1 Eindeloos zijn de verhalen over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen, luister dus maar goed en kijk:
Mensen zijn er net als lichten samen door het donker heen,
liefde straalt van hun gezichten, niemand blijft er ooit alleen.



Schriftlezing Lucas 19:1-10 

Zingen Eindeloos zijn de verhalen, 2 en 3

2 Eindeloos zijn de verhalen over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen, luister dus maar goed en kijk:
Jij bent als het zout der aarde,jij geeft aan het leven smaak.
Jezus ziet in jou je waarde, 't is zijn liefde die je raakt.

3 Eindeloos zijn de verhalen over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen, Luister dus maar goed en kijk:
Jezus spreekt niet over later, hier en nu is God nabij,
midden in de wereld gaat de Geest van God met jou en mij

Overweging ‘’Ik wil bij jou zijn…’’

Meditatief luisterlied: Talitha Nawijn- Zacheus 

lied Heer ik kom bij U (LB, lied 891: 1 en 2)

1 Heer ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw
door uw grote liefde. U houdt van mij.
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte 
draagt U mij. Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.

refrein
Draag mij Heer, Neem mij in uw armen.
Draag mij Heer, Sluit mij in uw hart.
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels,
Heer met de kracht van uw liefde.

2 Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien Heer,
dan ken ik uw liefde. U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik 
leven, Heer zoals U dat wilt:
In de kracht van uw liefde.

refrein



Gebeden: Dankzegging en Voorbeden 
afgesloten met het Onze Vader

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.

Collecte

Lofprijzing  Heer ik prijs uw grote Naam 
(Hemelhoog, lied 127/ Opwekking, lied 430)

Heer ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik u geven,
Want u bent de weg gegaan,
Die mij redding bracht en leven
U daalde neer van Uw troon, Om mens te zijn,
Van de stal naar het kruis, Droeg u mijn pijn
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan,
Heer ik prijs Uw grote Naam!



Zending en zegen
We gaan staan

Lied   Zegen zingen wij elkaar toe (Sela, lied 12)

1  Zegen mij op de weg die ik moet gaan
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
 O God zegen mij alle dagen lang!

 Refrein 1
 Vader maak mij tot een zegen
 Ga mij niet voorbij
 Regen op mij met uw Geest Heer
 Jezus kom tot mij
 Als de Bron van leven
 Die ontspringt diep in mij
 Breng een stroom van zegen
 Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

 2  Zegen ons waar we in geloof voor leven
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven
 Zegen om de ander tot zegen te zijn!
 O God zegen ons tot in eeuwigheid

Refrein 2
 Vader maak ons tot een zegen
 Hier in de woestijn
 Wachtend op Uw milde regen
 Om zelf een bron te zijn
 Met een hart vol vrede
 Zijn wij zegenend nabij
 Van uw liefde delend
 Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Slotlied Ga met God en Hij zal met je zijn (LB, lied 416)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Na afloop van deze dienst vindt er een evaluatiegesprek plaats 
met Marije. U/ je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst 
mee te evalueren! Bedankt dat je er was!

LB: Liedboek – zingen in huis en kerk (2013)



Tekst Zacheus van Talitha Nawijn
Ik heb hem nooit gezien met eigen ogen. 
Ik heb hem nooit gehoord terwijl hij sprak. 

Alles wat ik weet is via via. Daarom zit ik nu op deze tak.
Is het waar dat hij je kan genezen. Is het waar dat hij weet wat je
denkt. Is het waar dat hij de zoon van God is. Terwijl hij aan een

hoer vergeving schenkt?
Wie is die man? Waar komt hij vandaan? Ik wil het weten
Is hij Gods zoon of is het pure waan? Ik moet het weten.

Nu wil ik hem zien met eigen ogen
Met eigen oren horen wat hij zegt

En, wie weet zie ik nog wel een wonder
of iets wat bewijst: hij is het echt

Eigenlijk verlang ik naar verandering. 
Ik ben niet meer zo trots op wat ik doe
Daarom zou ik Jezus graag ontmoeten

Want Hij ‘vriend van tollenaars’ genoemd

Wie is die man, waar komt hij vandaan? Ik wil het weten.
Zal Hij me zien, Zal Hij blijven staan? 

Ik moet het weten.
Hij noemt mijn naam 

En zegt: Kom uit de boom
Ik wil bij jou zijn

Ik moet bij jou zijn
Kom naar beneden, wij gaan naar jouw huis
En als we samen zijn zal jij thuis zijn bij Mij’’

Ik lees dat hij mij liefheeft in zijn ogen.
Ik hoor geen enkel oordeel in zijn stem

Nu wil ik vergoeden wat ik wegnam
En vrij van schuld en schaamte volg ik Hem.

Hij ziet mij staan,
Hij kent me door en door 

En wil bij mij zijn
Hij roept mijn naam
Totdat ik Hem hoor

Hij zegt: “Ik wil bij jou zijn’’.
Ik moet bij jou zijn, ik wil bij jou zijn!


