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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst:  Ben Sparnaaij 
Organist: Peter Burger 
Muziekgroep olv Bertus Buijs 

 
Welkom 
 
Opening van de Tentdienst 
 
Psalm 68 : 10  Geloofd zij God met diepst ontzag 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons ‘t eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad’ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Gebed 
 
Opwekking 461  Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij 
Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
 

Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 

 



Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 

Introductie kidslied & zanger Nimrod  
 
Kidslied Kinderopwekking 63 – ‘Houd je aan de regels’
Refrein: Hou je aan de regels, 
anders maak je brokken. 
Hou je aan de regels, 
en kijk goed uit je doppen. 
Hou je aan de regels, 
anders gaat het fout. 
Hou je aan de regels, 
dat geldt voor jong en oud. 
 

De vader van m'n vriendje 
heeft een hele stoere bak. 
Met spoilers, brede bandjes, 
automaat en kanteldak. 
Hij reed laatst veel te hard 
en heeft de bocht toen niet gezien. 
Nu zit ‘ie met een schade 
van een “mielletje” of tien. 
 

Gisteren na schooltijd 
ging ik even naar de stad. 
En heb toen bij de speelgoedzaak 
een barbiepop gejat. 
Ik werd helaas betrapt 
en kreeg meteen proces verbaal. 
En stond toen met een rooie kop, 
vreselijk voor paal. 

Fikkie stoken vind ik echt 
het mooiste wat er is. 
Maar de laatste keer 
toen ging het wel een beetje mis. 
Het leek eerst zo onschuldig 
met alleen die oude krant. 
Maar nu is het schuurtje 
tot de grond toe afgebrand. 
 

De bijbel is het boek 
van onze God 
die eeuwig leeft. 
En daarin kun je lezen 
dat ook Hij ons regels geeft. 
Als wij daaraan gehoorzaam zijn 
en doen wat Hij ons zegt. 
Dan komen we uiteindelijk 
toch nog goed terecht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sketch ‘Tevredenheid’  
 



Luisterlied – ‘De wens’ 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Samenzang ELB 278 Laat de kinderen tot mij komen 
1.Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
Staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnenlopen. 
 

2.Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnenlopen. 

Schriftlezing Zacheüs – Lucas 19: 1-10 
 
Overdenking thema ‘Eindelijk vrij?’ 
 

 

Luisterlied – ‘You say’ (met dans van Hearts Aligned) 
 
Dankgebed (en voorbede) 
 
Gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon
1  Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2  Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 

3  Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
4  Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

Zegen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Opwekking 720 – God maakt vrij 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest  
voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest  
voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer,  
onze dank weerklinkt, 
eng'len buigen neer,  
Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog  
op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest  
voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
 
 

 
Hoor ons loflied Heer,  
onze dank weerklinkt, 
eng'len buigen neer,  
Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog  
op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
Hoor ons loflied Heer,  
onze dank weerklinkt, 
eng'len buigen neer,  
Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog  
op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, 
Ja de wereld ziet het: 
 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
God maakt vrij, God maakt vrij, 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
 


