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- Organist: Henk Hopman 
 
- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: When I'm 
feeling sad  
 
- Welkom 
 
- Zingen: Psalm 100: 1, 2, 4 
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- Zingen: Veni Creator Spiritus  
WelcomeSingers: 1x, allen: 2x 
 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator, veni Creator. 
Veni Creator Spiritus. 
 
- Inleiding op het thema ‘Ik wil in jouw huis zijn’ 
 
- Zingen: Huis om stil te zijn 
WelcomeSingers: couplet 1, 2, 4; allen: couplet 3, 5 
 
1. Uit straten ronkend en rumoerig  
heb ik een weg, een plek gezocht; 
ik vond, het hart beklemd en roerig,  
een huis gebouwd uit ademtocht.  
 
2. Uit woordenvloed ben ik gekomen,   
genaderd tot de bron van rust;  
niet om er zomaar weg te dromen  
maar stil te zijn naar hartenlust.  
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3. Hier klinkt de taal niet angstaanjagend  
en daal ik tot mijn wezen in,  
in stilte die bevrijdt, ontwapent:  
een stem die spreekt van dieper zin.  
 
4. Het veilig masker mag doormidden,  
ik toon mezelf een waar gezicht;  
terwijl - geopend - handen bidden:  
ontvangend, weerloos, vederlicht.  
 
5. Ik voel me als herdacht, herboren –  
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;  
ik ga, weer mens als ooit tevoren,  
de wereld anders tegemoet. 
 
- Gebed 
 
- WelcomeSingers: Jezus kom in ons midden  
WelcomeSingers : het lied; allen: het refrein 
 
Refrein: 
Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,  
blijf bij ons, ga met ons, geef ons uw vrede. 
 
1. U bent de weg en de waarheid, het leven,  
alles in U wijst de weg naar God.      Refrein 
 
2. U bent de liefde, het licht van de wereld,  
ja zelfs het donker is licht door U.      Refrein 
 
3. U bent de herder, U roept onze naam,  
ieder die antwoordt komt thuis bij U.   Refrein 
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4. U bent de wijnstok, geworteld in God,  
wij dragen vrucht als wij blijven in U.   Refrein 
- Signaal   Plaatsbekleding (van Jaap Zijlstra) 
 
Een man met mij aan de praat  
over aftakeling en dood  
keek mij aan met een zo droef gelaat,  
de compassie in mij werd groot. 
 
Mijn tijd, zegt hij, is voorbij gegaan,  
tot welstand geraakte ik niet,  
mijn huis kijkt met lede vensters mij aan,  
verkommerd zover het oog ziet. 
 
Hoe menigmaal ben ik gelopen  
naar nachtclub of avondmis;  
hoe zedig ik was of bezopen,  
ik vond geen verheugenis. 
 
Maar jij in dit lage bewolkte land  
geeft gehoor en een pintje bier,  
ik schrijf van geluk met bevende hand  
op het viltje: de Meester was hier. 
 
- Samenzang: Houd mij in leven NLB 25b 
 
- De Bijbel open: Lucas 19: 1-10 
 
-  WelcomeSingers: Er is geen plaats NLB 186  
 
- Meditatie: ‘Ik wil in jouw huis zijn’  
 
- Zingen: Jezus, die langs de straten liep, NLB. 531 
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- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 
(zingend) 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Amen. Amen. 
 
- Collecte; WelcomeSingers zingen: U bent de God die 
roept  1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied: Lied 578: 1, 2, 3, 6 O kostbaar kruis, o wonder 
Gods  (staande) 
 
- Zegen 
 
- Zingen: Shalom, Shalom… ( Opw. 247) 
 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
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Nieuwsbrief 
* Choise for live biedt, met betrokkenheid van St. de 

Vluchtheuvel, opvang en begeleiding van jonge moeders 
en vaders die voor een bepaalde tijd niet in hun eigen 
leefomgeving kunnen verblijven. 
* Er is weer een deurcollecte voor de jeugd. 
* Vanavond is er een welkomdienst met de 
WelcomeSingers.  
* De catechese is op dinsdag om 20 uur  
* Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid met om 
14.30 uur de kinderdienst en om 19.30 uur de gewone 
dienst - beide in de Maranathakerk 
* Donderdag is de kring over de brief aan de Galaten, 
aanvang: 20.30 uur. 


