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OM TE BEGINNEN
Devotion Gospelchoir zingt voor ons: Adembenemend
We worden welkom geheten
Lied 216: 1,2 en 3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Stilte, votum en groet en drempelgebed
Bloemschikking
Gebed om ontferming
Lied 413: 1 en 3
1. Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
En bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid
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3. Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!
Devotion Gospelchoir zingt voor ons: Psalm 67

OM TE LUISTEREN
Gebed
Filmpje: Eating twinkies with God.
Gesprek met de kinderen en afscheidsmoment van
Caithlin, Rob en Stefan.
Kinderen naar de nevendienst
lezen: Lucas 19: 1 – 6 (Bijbel in Gewone Taal): Toen ging
Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die
Zacheüs heette. Zacheüs was het hoofd van de tollenaars, en
hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar
dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden veel
mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk
vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou
komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien. Toen Jezus
langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom
snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’ Zacheüs
kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem
mee naar huis ging.
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Een lied tussendoor:
https://www.youtube.com/watch?v=wh-xIvXpBP8
Lucas 19: 7 – 10: Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk
nou, Jezus logeert bij een dief!’ Toen zei Zacheüs tegen de
Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal
geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik
hem vier keer zo veel terug.’ Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, je
hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn
vandaag gered. Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om
mensen te redden die verkeerde dingen doen.’
Gedachten naar aanleiding van het verhaal van Zacheus
(ook wel genoemd: preek)
Lied 531: 2 en 3
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam
‘k wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons Hem te geven
de rijkdom van ons leven
3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat
Hij spreekt ons hart aan heden
en wenkt ons met zich mede
En lokt ook nog zoveel ons aa
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
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OM WEER OP WEG TE GAAN
Inzameling gaven

Altijd is er een moment in de kerkdienst waarop onze gaven
gevraagd worden, dat doen we tegenwoordig in de vorm van
geld. Meestal zijn er twee inzamelingen waarvan de ene voor
een goed doel is, en de ander om het kerkenwerk te kunnen
voortzetten. In deze inzamelingen drukken we onze
verbondenheid uit met de wereld om ons heen.
Een van de collecten vandaag is voor het werk van Kerk in
Actie met het oog op vrede in de wereld.
Devotion GospelChoir zingt voor ons: It is good for us to
praise the Lord
Gebeden. We sluiten de gebeden af met het Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de heel alzo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
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Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, amen
We wachten even tot de kinderen in ons midda zijn.
slotlied 416: 1,2,3, en 4 (dit mogen we elkaar toezingen)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Devotion Gospel Choir: Imela
Beneden is er koffie en ruimte om elkaar te ontmoeten,
met vanaf 11.30 uur nog wat extra’s:
a. een rondleiding in de kerkzaal met uitleg over de symbolen
die verwerkt zijn in de architectuur
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b. de kinderen kunnen met mooi weer ravotten op het
speelveld naast de Meerpaal of spelletjes doen in de kerk en
cupcakes versieren
c. op de tafel liggen gesprekskaarten waarmee u een extra
laagje kunt aanbrengen in het gesprek.
d. voor wie de stilte zoekt: met een opdracht in tweetallen
wandelen in de buurt van de kerk voor een Emmauswandeling
van ongeveer 35 minuten (uitleg wordt meegegeven)
Vanaf 12 uur is er een nog een drankje en een nootje en we
sluiten af om ongeveer 12.30 uur met:
Lied 423: 1,2, en 3
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
3. Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Aan deze dienst hebben veel mensen meegewerkt, zichtbaar
en onzichtbaar. Er is koffie gezet, de geluidsapparatuur is in
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werking gezet, er is een beamerpresentatie gemaakt, de
deuren zijn al vroeg geopend, straks moet er weer opgeruimd
worden. (en helpende handen zijn welkom) Naast de
predikant zijn er leden aanwezig van het team van de
kerkenraad, dat zijn de mensen die leiding geven aan deze
kerk. Er was muzikale medewerking van een organist: dhr. A.
de Roon er was het Devotion Gospelchoir o.l.v. Leendert
Dorst. Er waren mensen beschikbaar voor de kinderen er zijn
mensen geweest die de bloemen verzorgden. Iemand zal
zorgen dat deze dienst op internet beschikbaar komt en
ongetwijfeld is deze opsomming niet compleet. Iedereen:
genoemd en ongenoemd: hartelijk dank voor de
medewerking! Zonder al jullie werk zou het niet gaan.
Wilt u / wil jij naar aanleiding van deze dienst contact met
iemand van de kerkenraad of de predikant? Aarzel niet,
spreek gerust iemand aan.
De predikant is bereikbaar om een afspraak te maken op: 010
4516665. (tussen 18 en 19 uur)
Activiteiten:
Woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur: kinderbuurtclub.
Vrijdagochtend: koffieinloop van 10.00 – 11.45 uur
Vrijdag van 12.00 – 12.15: biddend denken aan Syrië en
andere plaatsen van oorlogsgeweld.
27 oktober, 18.00 uur: Maaltijd in De Hoeksteen. (inloop
vanaf 17.30 uur) Van te voren opgeven op:
aanmelden@hoeksteen.pkncapelle.nl
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