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Welkom 
 
Zingen: Psalm 86: 5 
Gij zijt groot en zeer verheven,  
Gij doet wonderen aan ons leven.  
Gij zijt God, ja Gij alleen,  
goedertieren om ons heen.  
Heer, Gij hebt mij aangenomen,  
mij weer tot het licht doen komen  
uit de diepten van de dood.  
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
Votum en groet 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 86:4 
Leer mij naar uw wil te handelen,  
laat mij in uw waarheid wandelen.  
Voeg geheel mijn hart tezaam  
tot de vrees van uwe naam.  
Heer mijn God, ik zal U loven,  
heffen ‘t ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit  
loof ik tot in eeuwigheid.  
 
De Tien woorden samengevat  
 
Zingen: Psalm 34: 1 en 5  
 
Ik loof de Heer altijd. Steeds zingt mijn mond 
zijn lof, zijn eer. Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. Gods kleinen horen 
mij en zij verheugen zich tezaam. Verhef met 
mij des Heren naam, zegen die en wees blij.  
 
Kom kinderen, hoor mij aan. Wie vindt een 
leven lang en goed? Hij die Gods wil met 
vreugde doet en in zijn dienst wil staan. 
Weerhoud uw tong van kwaad zodat gij 
niemand schade doet. Wijk van het kwade  
en doe goed, sticht vrede metterdaad. 
 
Moment met de kinderen: Happy stones 

Gebed 
 
Schiftlezing: II Kor. 5:17-19 en 9:6-8  
 
Lied 675:1 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Schriftlezing  Lucas 19:1-10 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied:  
Wat God doet, dat is welgedaan (opname) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
Onze Vader 
 
Zingen: Lied 834 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat mij 
voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en 
rein, naar lijf en ziel herboren zijn.  
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg 
die U behaagt.  
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik 
veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Schaalcollecte bij de uitgang 
 


