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Zingen vóór de dienst: lied 18 Gotz
Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier nu Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja.
welkom
zingen Ps. 139 : 1, 2
bemoediging
woorden van geloof
luisterlied
en samenzang: Ik zal er zijn (Sela)
Koor:
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar
geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Allen:
Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Koor:
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Allen:
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:
Geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
gebed
inleiding op lezing en het thema
zingen ‘Zacheüs wordt gezien’
schriftlezing Lukas 19: 1-10
zingen lied 601 : 1, 2
overdenking
muzikaal intermezzo
collecte
gebeden
zingen lied 416 (Frysk)
zegen

