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Liturgie 24 mei 2020, Wubbo Scholte 

onlinedienst  

Welkom en mededelingen 

 

Votum en groet  

 

Zingen Open armen 

 

Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

 

Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 

 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 
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Zingen Je mag er zijn (Herman Boon) 

 

Refrein 

Je mag er zijn  

wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht 

wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij 

wie ik? …ja jij 

 

Ook al ben je wat verlegen 

ook al lijk je een beetje stug 

ook al heb je vieze handen 

of je navel op je rug 

Refrein 

 

Ook al flap je met je oren 

of ben je enigst kind 

of in een kippenhok geboren 

of heb je altijd tegenwind 

Refrein 

 

Ook al kan je niks onthouden 

is je geheugen net een zeef 

ook al heb je rooie haren 

en staan al je tanden scheef 

 

Ook al heb je slechte ogen 

en een hele dikke bril 

ook al heb je een hond 

die maar niet luisteren wil 

Refrein 
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Gebed 

 

Schriftlezing Lukas 18: 31- 19:10 

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar 

Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de 

Mensenzoon laten ondergaan.32Want hij zal worden uitgeleverd aan 

de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd.33En nadat 

hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij 

opstaan.’34De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van 

Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet 

bevatten wat hij had gezegd. 
35Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde 

te bedelen.36Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg 

hij wat er gaande was.37Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt 

voorbij.’38Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb 

medelijden met mij!’39Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe 

dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van 

David, heb medelijden met mij!’40Jezus bleef staan en zei dat men de 

blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij 

hem:41‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, 

zorg dat ik weer kan zien.’42Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u 

gered.’43Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij 

God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval 

brachten hulde aan God. 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad.2Er was daar een man die 

Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.3Hij 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.4Daarom liep hij snel 

vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer 

hij voorbijkwam.5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en 

zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw 

huis verblijven.’6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving 

Jezus vol vreugde bij zich thuis.7Allen die dit zagen, zeiden morrend 
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tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 

onderdak te vinden voor de nacht.’8Maar Zacheüs was gaan staan en 

zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan 

de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 

viervoudig.’9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel 

gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.10De Mensenzoon is 

gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

 

Overdenking 

 

Muzikaal intermezzo God of the moon and stars 

God of the moon and stars 

God of the gay- and singles bars 

God of the fragile hearts we are,  

I come to you 

God of our history,  

God of the future that will be 

What will you make of me,  

I come to you 

 

God of the meek and mild, 

God of the reckless and the wild 

God of the unreconciled,  

I come to you 

God of our life and death 

God of our secrets unconfessed 

God of our every breath,  

I come to you 

 

God of the rich and poor 

God of the princess and the whore 

God of the ever open door,  

I come to you 

 

God van de maan en de sterren 

God van de homo- en singlesbar 

God van onze breekbare harten, 

 ik kom tot U 

God van onze geschiedenis,  

God van de toekomst 

Wat zal er van mij worden,  

ik kom tot U 

 

God van de nederigen en de 

zachtmoedigen 

God van de roekelozen en de wilden 

God van de onverzoenden,  

ik kom tot U 

God van ons leven en onze dood 

God van onze verborgen geheimen 

God van iedere ademteug,  

ik kom tot U 

God van de rijken en de armen 

God van de prinses en de hoer 

God van de altijd openstaande deur, 

ik kom tot U 
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God of the unborn child 

God of the pure and undefiled 

God of the pimp and paedophile, 

I come to you 

 

God of the war and peace 

God of the junkie and the priest 

God of the greatest and the least,  

I come to you 

God of the refugee 

God of the prisoner and the free 

God of our doubt and certainty, 

I come to you 

 

God of our joy and grieve 

God of the lawyer and the thief 

God of our faith and unbelief, 

 I come to you 

God of the wounds we bear 

God of the deepest dreams we 

share 

God of our unspoken prayer, 

I come to you 

 

God of a world that's lost 

God of the lonely cross 

God who has come to us,  

I come to you 

 

God van het ongeboren kind 

God van het pure en onbezoedelde 

God van de pooier en pedofiel,  

ik kom tot U 

 

God van oorlog en vrede 

God van de junkie en de priester 

God van de beste en de minste,  

ik kom tot U 

God van de vluchteling 

God van de gevangene en de vrije 

God van onze twijfel en zekerheid, 

ik kom tot U 

 

God van onze vreugde en verdriet 

God van de advocaat en de dief 

God van ons geloof en ongeloof,  

ik kom tot U 

God van de wonden de we dragen 

God van de diepste dromen die we 

delen 

God van ons onuitgesproken gebed, 

ik kom tot U 

 

God van een verloren wereld 

God van het eenzame kruis 

God die naar ons is toegekomen,  

ik kom tot U 

Zingen - Thuis (Sela) 

 

Welkom thuis, 

hier mag je zijn.  

De Vader viert een feest.  
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Welkom thuis, 

voor wie zoek was of op reis,  

te lang is weggeweest.  

Welkom thuis.  

  

Met zijn zegenende handen op je schouders  

geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  

heet Hij je welkom.   

Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  

  

Welkom thuis, 

hier mag je zijn.  

De Vader viert een feest.  

Welkom thuis, 

voor wie zoek was of op reis,  

te lang is weggeweest.  

Welkom thuis.  

 

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 

heet Hij je welkom.  

Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  

  

Kom maar binnen. 

Hij sluit je in zijn armen.  

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  

Deel in de vreugde en open nu je handen.  

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
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Welkom thuis, 

hier mag je zijn.  

De Vader viert een feest.  

Welkom thuis, 

voor wie zoek was of op reis,  

te lang is weggeweest.  

Welkom thuis. 

 

Reacties 

 

Gebed 

 

Video van Fireplace 

 

Zingen Opwekking 612 En ik kom tot U 

 

In uw aanwezigheid 

Kan ik daar ooit zijn, 

Want ik ben een mens, 

Zondig en onrein. 

Maar U gaf uw Zoon 

Om in mijn plaats te staan 

En door wat Hij deed 

Mag ik binnengaan. 

 

En ik kom tot U 

Met een open hart. 

En ik kom tot U, 

God van mijn verlossing. 

En ik kom tot U 

Zoals ik ben. 

En ik kom tot U 

In aanbidding. 
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U voelt met mij mee, 

Vreugde en verdriet. 

U werd ook verzocht, 

Toch zondigde U niet. 

Daarom mag ik nu 

Met vrijmoedigheid 

Komen tot uw troon 

In uw aanwezigheid. 

 

En ik kom tot U 

Met een open hart. 

En ik kom tot U, 

God van mijn verlossing. 

En ik kom tot U 

Zoals ik ben. 

En ik kom tot U 

In aanbidding. 

 

Zegen 


