Hervormde Gemeente Huizen

Collecte

Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft,
alles wat adem heeft, zing voor de Heer’.

De kinderen komen (na de collecte) naar voren en zingen onder begeleiding
van de muziekgroep:

Klap eens in je handen, toeter met je mond,
draai op je voeten een cirkeltje rond.
Daar is de triangel, tingelingeling
en als je mee kunt dansen
doe het samen,
doe het samen in de kring!

Iedereen is anders

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido! (2x)

1.

Saxofoon en trommel, piccolo en fluit
Maken voor de Koning een vrolijk geluid
Iedereen mag meedoen, spelen voor de Heer’
En als het liedje uit is
doe het samen,
doe het samen nog een keer. Hoi!

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido! (1x)

God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!
Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido! (2x)
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Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft,
alles wat adem heeft, zing voor de Heer’.

Je bent misschien wat eigenzinnig
alleen jouw manier is goed
maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet!
want, ...

2.

Oude Kerk
Afsluiting
Bijbels projectweek scholen

Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft,
alles wat adem heeft, zing voor de Heer’.

Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 105: 5
5.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Thema:
Iedereen mag meedoen!

Alles wat adem heeft

Tamboerijn en citer, bas en klarinet,
spelen voor de Koning een lied tot en met!
Iedereen mag meedoen, kinderen gaan voor,
en als je mee kunt zingen
doe het samen,
doe het samen in het koor:

Zegen
Na de dienst kunt u de werkjes van de kinderen bekijken en elkaar
ontmoeten bij een kopje koffie of fris.

Voorganger: Ds. J.H. van Daalen uit Nijkerk
Organist: Paul Joosse • Koster: Riet Jongerden
Muzikale medewerking van: Elise Boot en Gerlinde Veerman (dwarsfluit)
en Tom Biekmann (piano)

Mededelingen van de kerkenraad

Lezing van de wet van God

Zingen: Psalm 49: 1

Zingen: Psalm 119: 83

1.

Gij, volken, hoort; waar g’ in de wereld woont,
‘t Zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond,
‘t Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord.
Mijn mond brengt niets dan lout’re wijsheid voort,
bij mij in ‘t hart opmerkzaam overdacht.
Ik neig het oor, daar ‘k op Gods inspraak wacht,
Naar ‘s HEEREN spreuk, en zal u, op de snaren
der blijde harp, geheimen openbaren.

83. Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint!
zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER’, die al mijn blijdschap in U vind,
hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
‘k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten

Zingen: Psalm 111: 2, 3 en 5
2. Des HEEREN werken zijn zeer groot;
wie ooit daarin zijn lust genoot,
doorzoekt die ijv’rig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
aanbiddelijke heerlijkheid,
en Zijn gerechtigheid onendig.
3.

Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wond’ren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
en Zijnen groten Naam ten prijs,
gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

5

‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
het staat op recht en waarheid pal,
als op onwrikb’re steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
aan al Zijn volk; Hij zal ‘t verbond
met hen in eeuwigheid bewaren

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de
Heilige Geest

Gelegenheid tot stil gebed
Schriftlezingen: Lukas 19 vers 1 - 10
Votum en groet

1. 	 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen.

Zingen: Psalm 122: 1 en 2		

2. 	 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij
was rijk.

1.

2.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin;
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.

De stammen, naar Gods Naam genoemd,
gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt,
waar elk Zijn Naam belijdt en roemt;
want d’ achtbre zetel van ‘t gericht,
is daar voor Davids huis gesticht,
de rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wél, die u beminnen.

3. 	 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte,
omdat hij klein van persoon was.

Verkondiging

4. 	 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien,
want Hij zou daar voorbij komen.

Zingen: Psalm 103: 7

5. 	 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem:
Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.
6. 	 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.
7. 	 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man
binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.
8.

Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef
ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.

9.

Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze
een zoon van Abraham is.

10.  	Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

7.

Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

