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Viering 5 september 2021 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

Thema: een nieuw begin 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van schepping, het leven en de hoop 

 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: pastor Mia Tankink 

organist: Teun v/d Steeg 
trompettist: Frans Bik 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 

We zingen: Psalm 27: 1 en 7 
 

Stilte 
 

Groet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Drempelgebed door de ouderling van dienst 
 

Voorganger: De vrede van de Heer is met u 
Gemeente: Ook met u is de Heer 
 

Smeekgebed en Kyrië 
 

Gloria: NLB 305: 1, 2 en 3 
 

Een ieder gaat zitten 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

Gebed bij de opening van de schriften 
Voorganger: 

Here onze God, 

Voor we uit de Bijbel gaan lezen, bidden wij tot U. 

Wij zijn vaak zo hardhorend of bijziend. 

Ons ontgaat zo gemakkelijk het luide geroep van profeten en 

zeker het ruisen van Uw liefdevolle stem 

We hebben geen tijd en aandacht voor de stille stem van het 

hart. Wij laten ons soms meevoeren in de waan van de dag. 

We zien de dingen niet in perspectief. Uw Rijk als punt op de 
horizon. Here, open ons de oren en de ogen door uw Woord en 
Geest. Zo bidden wij: 
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Gemeente: 
Kom, geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij 
ons woning vindt. Amen 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
We lezen:  
1e schriflezing 1 Koningen 19: 8 – 14 

2e schriftlezing Lucas 19: 1-10 
 

We zingen: Zacheus (Hanna Lam uit Alles wordt nieuw) 
 

Er is geen plaats, er is geen plaats, 

Zacheus is te klein. 

Maar haastig klimt hij in een boom, 

om er toch bij te zijn. 

 

Daar zit die kleine tollenaar, 

daar zit hij, hoog en droog. 

De mensen kunnen hem niet zien, 

maar Jezus kijkt omhoog. 

 

Zacheus, waarom schuil je weg, 

Zo angstig als een muis? 

Zacheus, kom vlug uit je boom 

En breng mij in jouw huis. 

 

Zacheus gaat met Jezus mee, 

de mensen zijn verrast. 

Zacheus is een tollenaar, 

en Jezus is zijn gast. 

 

Want Jezus, die de mensen kent, 

Hij roept ze bij hun naam: 

De ware Zoon van Abraham 

laat niemand buiten staan! 

Uitleg en overdenking 
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Stilte – Orgelspel 
WE ANTWOORDEN 

 

Mededelingen 
 
Collecte 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed  
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, amen. 
 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 

Orgelspel 
 
Slotlied: NLB 416 
 
Zegen 
 
Voorganger: … 
 

Gemeente: zingend Amen, amen, amen 
 


