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Thema: Aan tafel bij Zacheüs 
mmv Interkerkelijk Gospelkoor El Shaddai (Wezep) 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 139: 1 en 14 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

El Shaddai  Alpha & Omega 
   Total Praise 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1.Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,   
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 

Lezen   Lucas 19: 1-10 
door Marjanne van de Mheen 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette. 
Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, 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 ar-
men 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.’ 

Zingen  Lied 837: 1 en 4 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkeling, vreemd, of recht, vertrouwd - 
meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 

4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

Uitleg en verkondiging 

El Shaddai  My Only Hope 

Zingen  Toekomst vol van hoop 
Solist 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

Allen refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

El Shaddai 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

Allen refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

Allen 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
Allen refrein 2x 



El Shaddai  I shall wear a crown 

In memoriam Johannes de Moor 
Zingen  Lied 864: 5 
5. Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en oppas 

Aankondiging collecte  

El Shaddai  Yes, I know 

Slotlied   Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen’ 

El Shaddai  


