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VIERPLEK WEHL 

 
13 februari 2021 

 

 
DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 
 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 O. O Heer, keer U om naar ons toe 
 G. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
 O. laat ons uw stem horen 
 G. EN UW LIEFDE ERVAREN. 
  AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB 84: 1, 6 
 
VREDEGROET  
 
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
 

GEBED OM ONTFERMING 
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na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente:

 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze 
Heer. 

 G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 896: 1, 6 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - Psalm 1 (H. Oosterhuis) 
 

Goed is dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aan loopt 
niet met Ploert en Schender heult 
niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach zo is de wereld.’ 
 
Goed is dat je goede woorden overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 
de vluchteling, de arme, doe hen recht. 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden zeg ze voor je uit 
gezegend ben je 
 
een boom aan stromen levend water 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt 
het zal je goed gaan. 
 
Oplichter 
ongezegend zal je zijn. 
Een storm steekt op 
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je waait de leegte in. 
 
ORGELSPEL 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING - Lucas 19: 1-10 
 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 
Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofd- 
tollenaar, en hij was erg rijk.  
Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, 
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van 
stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus 
te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 
Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: 
 ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, 
 want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 
Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij 
zich thuis. 
Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 
 ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan 
 om onderdak te vinden voor de nacht.’ 
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 
 ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen 
 zal ik aan de armen geven, 
 en als ik iemand iets heb afgeperst, 
 zal ik het viervoudig vergoeden.’ 
Jezus antwoordde: 
 ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, 
 want ook deze man is een zoon van Abraham. 
 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken 
 en te redden wat verloren was.’ 
 
LIED - LB 833 3 x (1e keer voorzang) 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 896 (voorzang: 1, 3, 5; allen: 2, 4, 6, 7) 
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
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GEBEDEN 
 
 Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, 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. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE UITGANG 
 
GEZEGEND OP WEG    - gemeente gaat staan - 
 
SLOTLIED - LB 834 
 
ZENDING EN ZEGEN MET GEZONGEN AMEN (3X) 
 
ORGELSPEL 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Theo Menting     
ambtsdrager:  Roel de Mos   
secondant:  Gerry Spaan   
organist:  Maarten Barneveld    
beeld en geluid:  Michel Roels   
 
In Ons Huis kunnen we koffie/thee drinken. Daarna is er soep. 
 
Woensdag: inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 
Zondag 20 februari: viering 10.00 uur, voorganger ds. Klaas Bakker 


