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Wind in de Zeilen dienst mmv Inspiritual link - 27 oktober 2019 

 

Voorganger:  DJ Steenbergen 

Ouderling:   Henk Jan Kamphuis 

   Henk van de Sar 

Diaken:  Monique Bruins Slot 

Organist:   Jeroen van de Scheer 

Koster:  Marten Wignand 

 

 

“Zacheus,  het hele verhaal” 

 

Binnenkomst :  orgelspeelt,  beamermededelingen. 

 

Orgel zwijgt : stilte 

 

KAARS 

Aansteken van de kaars.  

Intro-gebed  

 

Lied 601: licht dat ons aanstoot in de morgen, 3 coupletten 

Filmpje Zacheus 

Lied 186:  Zacheus van Hanna Lam 

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

CASTING/AUDITIE 

 

I De collega van Zacheus. 

 

Lied: licht 84,  eigen leven,  ik had een wapenbroeder 

 

Ik leef mijn eigen leven 

Naar de regels van mijn hart 

Die ik zelf ben gaan aanvaarden 

Niet de aangeleerde waarde 

Die ’t innerlijk verwart (2x) 

 

Niet leven volgens ’t oordeel 

Wat een ander daarvan vindt 

Maar het eigen ja en amen 

Met je zielsverwanten samen 

Dat is waar ’t echt begint (2x) 

In vrijheid zelf beslissen 

Wat er goed is en wat niet 

Leer de eigen weg te wandelen 

En naar eigen koers te handelen 

In vreugde en verdriet (2x) 
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II De vrouw van Zacheus 

 

Lied: over de liefde,  bv  Licht 20,  heel mijn leven (oh my darling Clemintine) 

 

refrein 

Heel mijn leven, heel mijn leven, zomerzon en winterkou 

Heel mijn leven wil ‘k je geven, blijf ik altijd dicht bij jou 

 

’t is je haast niet voor te stellen, dat ‘k ooit niet heb gekend 

Wie had toen kunnen voorspellen wat en wie je voor me bent 

 

Refrein 

Alle mist is opgetrokken elke dag voelt nu weer goed 

En ik durf nu onverschrokken ’n nieuw toekomst tegemoet 

 

Zorgen gingen zorgen kwamen, en dat blijft altijd zo gaan 

Maar dat geeft niet als wij samen alle stormen gaan weerstaan 

 

Refrein  

 

III De zoon 

 

Lied :  licht 18,  ga je mee naar morgen,  au claire de lalune 

 

Ga je mee naar morgen, samen door de nacht 

Ik zal voor je zorgen, als je op me wacht 

Laat de wereld doorgaan, let niet op de tijd 

Dit moet even voorgaan, anders krijg je spijt 

 

Niet meer lopen treuren, kom maar met me mee 

Wat kan je gebeuren, ’t is een goed idee 

Jij en ik straks samen, goed voor allebei 

Je hoeft je niet te schamen, want je hoort bij mij. 

 

IV De omstanders,  

 

LIED :  Licht 30  zouden wij de zegen krijgen (hoor de engelen zingen d’eer,  laatste 2 

regels niet) 

 

Zouden wij de zegen krijgen, van de mensen om ons heen 

Die zo gauw tot oordeel neigen, ’t werpen van de eerste steen 

Vaste ‘hoe-het-hoort-verhalen’, waar men zich zo graag aan houdt 

Redden wij dat met z’n 2-en, of gaat dat uiteindlijk fout. 

 

Moeten wij ons zorgen maken, of is ’t daarvoor nog te vroeg. 

’t Zijn tenslotte onze zaken, samen zijn we sterk genoeg. 

Laten wij de and’ren laten, wij gaan onze eigen gang 

Als de hartenlozen praten, ook al duurt het nog zo lang. 

 

INTERAKTIEF 

Mensen denken na over de vraag : Hoe kan een mens (toen en nu) een soort van 

Zacheus worden?  Antwoorden op kaartjes. 

 

Intermezzo: Rosanne zingt: Heer wijs mij uw weg 

 

Overdenking 
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Rosanne zingt: Kom maar bij mij 

 

Mededelingen 

Gedenken overlijden 

Lied 961 

 

Gebed 

Lied :  Onze vader, lied lied 1006 

 

Collecte 

Slot 

Zegen 

 

Lied: nu wij uiteengaan, lied 423 

 

 

 


