
 
Zondag 13 maart 2016 

vijfde van de veertig dagen 
Thema: Zacheüs 

Woorden bij de symbolische schikking: 
 

Zoals een boom zijn takken uitstrekt 
 de hoogte in, op zoek naar licht                

     zo zoek ik naar een glimp van boven 
____________________________________ 
Orgelspel 

Welkom; stil gebed 
 
Een aantal kinderen komt binnen. Ze zingen: “Elke 
dag is een cadeautje” 

Elke dag is een cadeautje. 
Mooi verpakt: wat zit er in? 
Het papier vouwt langzaam open... 
Kijk, we zien al een begin! 

‘k Ben benieuwd naar dit cadeautje. 
Naar wat komen gaat vandaag. 
Spannend, leuk, ik heb er zin in! 
Kom maar dag! Ik zie je graag! 
Elke dag is een cadeautje. 
Mooi verpakt: wat zit er in? 
Het papier vouwt langzaam open... 
Kijk, we zien al een begin! 

 
allen gaan staan 

vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Gebed op de drempel (naar psalm 65) 
vg De stilte zingt U toe: 
 lof voor U, o God. 
allen Hoor ons gebed. 
 Verdrijf het kwaad 
 met uw aanwezigheid. 
vg Dat de weldaad van uw huis 
 ons vervult, 
 dat uw heil ons omringt. 
allen Amen 
 
Openingslied: “Vrede voor jou, hierheen gekomen”  
(t. Jan van Opbergen, m. Psalm 33)  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed. Elke gebedsstrofe wordt besloten 
met:  
(J. Berthier; Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
De Tien Woorden  
 
1. Vereer geen andere goden. 
Ik heb jullie uit Egypte, uit de slavernij, bevrijd. 

Laat je nooit meer door iets of iemand gevangen 
zetten. 
 
2. Maak geen beeld van God. 
Ik ben jullie God. Ga dus niet naar een andere God 
zoeken. 
 
3. Vloek niet. 
Wees voorzichtig met mijn naam. Ik wil niet bij 
dingen horen waar ik niks mee te maken wil 
hebben. 
 
4. Neem één dag rust. 
Deze rustdag is de dag van God. Blaas lekker uit 

op deze dag en maak er iets moois van voor 
elkaar! 
 
5. Heb eerbied voor ouderen. 
Zorg goed voor je vader en je moeder. Ook als ze 
niet zelf meer kunnen werken. Vroeger hebben zij 
voor jou gezorgd. 
 

6. Maak niemand dood. 
Jij bent de eigenaar van het leven niet. Dat is God. 
 
7. Blijf elkaar trouw. 
Als je van iemand houdt, laat die dan niet in de 
steek. 
 
8. Steel niet. 
Pak niet iets af wat van een ander is. 
 
9. Lieg niet. 
Vertel geen lelijke dingen over elkaar. Zeg geen 
dingen die niet waar zijn. 
 

10. Wees niet jaloers. 
Wees niet jaloers op wat een ander heeft en jij 
niet. 
 
 



Lied: “Dank U voor deze nieuwe morgen” (lied 

218; (t. Gert Landman, vrij naar M.G. Schneider, 
m. Martin G. Schneider) 
 
 
Opstap-act: Marry en Linda 
 
Evangelielezing: Lucas 19,1-10  

(uit de Bijbel in gewone taal?) door … 
 
Lied: “Ik ken een kleine tollenaar” 
 
Ik ken een kleine tollenaar,  
Zacheüs is zijn naam.  
Hij haalt geld voor de keizer op.  
Best een mooie baan.  
 
Als hij vijf munten halen moet,  
vraagt hij er stiekem tien.  
Vijf voor de keizer, vijf in zijn zak,  
dat heeft niemand toch gezien.  
 
Niet 1, 2, 3, 4, 5.  

Maar 6, 7, 8, 9, 10.  
 
Zacheüs was een rijke man.  
En toch was hij alleen.  
De mensen hielden niet van hem,  
want stelen is gemeen.  
 

Ze waren bang en gaven dus,  
alles wat hij vroeg.  
Vijf voor de keizer, vijf in zijn zak,  
dat vond hij wel genoeg.  
 
Niet 1, 2, 3, 4, 5.  
Maar 6, 7, 8, 9, 10.  

 
De mensen waren erg verbaasd.  
Zacheüs kreeg bezoek,  
hij at met Jezus en begreep:  
wat ik doe is niet goed.  
 
Ik ben een dief dat wil ik niet.  

Dus stop ik er nu mee,  
‘k geef alles terug, nog meer dan dat.  
Is dat geen goed idee,  
 
Niet 1, 2, 3, 4, 5.  
Maar 6, 7, 8, 9, 10.  
Niet 11, 12 maar veel meer.  
Dank U lieve Heer!  

 
Verkondiging / verwerking 
 
 
Lied: “Er is geen plaats” (lied 186; t. Hanna Lam, 
m. Wim ter Burg) 
 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 

Inzameling van de gaven. Intussen zingen we het 

lied “Kleuren, kleuren, allemaal kleuren” (t. Ron 
Schröder en Marianne Busser, m. Lydia Zimmer; 
bron: 
http://www.youtube.com/watch?v=t6kAkvT81Kc) 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ...  

vg Zo bidden wij: 

 
 
Stil gebed; Onze Vader (lied 1006; t. Gerard van 
Midden, m. Gerard van Amstel) 
 
 
Vervolg van de opstapact door Linda en Marry 
 
               staande 

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn  
(lied 416; t. Jeremiah Rankin, vert. Gert 
Landman, m. Ralph Vaughan Williams)    staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
 
Zegen 
allen (lied 431b) 
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Collecten 
De eerste collecte; Kerk in Actie 40-dagen-tijd 
De tweede collecte is voor de cantorij  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
 
 



 

Bij de eerste collecte 
Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam 
In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo’n 80.000 
mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn 
eerste generatie allochtonen. Alle problemen die bekend 
zijn in multiculturele achterstandswijken komen hier voor. 
Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet 
spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. 
Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. 
Midden in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch 
centrum ‘Stap verder’. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, 
verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen en 
heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het centrum 
een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal 
present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens 
anders terecht kunnen. Uw bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
Agenda 
ma.14 maart 20.00u Cursus basispastoraat, Eshof 

di. 15 maart 20.00u Tegen de zon in kijken (3), 
Irvin Yalom leiding: Martin Beeres, de Eshof   
wo.16 maart 19.30u Filmcafé: Erbarme Dich,      
de Stoutenborgh  
wo.16 maart 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.17 maart 20.00u College van Kerkrentmeesters, 
de Eshof  
 
  
 


