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 Welkom  

 

 Zingen: Heer, die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139) 

 

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. 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

  

 Mededelingen  

 

 Muziekmoment: ‘Experience’ (Ludovico Einaudi) 

Ezra: “Ik heb voor dit nummer gekozen omdat het qua titel goed 

bij het thema past.” 

 

 Stil worden 

 

 Votum & groet 

 

 Zingen: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart (OPW 520) 



 
 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als Uw kind 

dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

Met als beloning dat ik op U lijk; 

hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van Uw zon, 

Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

 Bidden 

 

 Zingen: Meer dan rijkdom, meer dan macht (OPW 544) 

 



 
 

Meer dan rijkdom, meer dan macht 

meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 

meer dan wijsheid die deze wereld kent 

is het waard te weten wie U bent. 

 

Meer dan zilver, meer dan goud, 

meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 

meer dan dat, zo eindeloos veel meer 

was de prijs die U betaalde Heer. 

In een graf verborgen door een steen, 

toen U zich gaf, verworpen en alleen; 

als een roos geplukt en weggegooid 

nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 Kindermoment: Na het kinderlied mogen de kinderen (t/m 

groep 4) naar de KinderKerk. 

 

 Zingen: Ik wens je (Elly en Rikkert) 

 

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 

en een heleboel geduld. 

Vriendelijkheid, goedheid, 

trouw en tederheid. 

Dat jij jezelf beheersen zult. 

 

Dat is de vrucht van de Heilige Geest. 

Die ons eeuwig leven geeft. 

Vrucht van de Heilige Geest, 

die ons eeuwig leven geeft. Ik wens je... 

 



 
 

 Lezen: Amos 6 : 1 – 10 en Lukas 16 : 19 – 31 (BGT) 

 

Amos 6 : 1 - 10  

Leiders van Israël, jullie maken je nergens zorgen over, daar op 

de berg Sion. Jullie denken dat jullie veilig zijn op de berg van de 

stad Samaria. Jullie denken dat jullie volk het beste is van alle 

volken. En bij zulke leiders komen de Israëlieten raad vragen! 

Maar het loopt slecht met jullie af!   

Ga maar eens kijken in de stad Kalne. Breng maar eens een 

bezoek aan de grote stad Hamat. Kijk maar eens hoe het 

afgelopen is met Gat, de stad waar de Filistijnen wonen. Jullie 

denken toch niet dat jullie land sterker is? Of dat jullie gebied 

veel groter is? 

Het loopt slecht met jullie af! Jullie denken dat de dag dat jullie 

gestraft worden, nog ver weg is. Maar door jullie misdaden komt 

die dag juist dichterbij. 

Jullie liggen maar op bed, jullie zitten lui op de bank. Jullie eten 

lekker vlees, vlees van de beste dieren.   

Jullie schreeuwen en maken muziek. Jullie doen alsof je net zo 

goed muziek kunt maken als koning David zelf!   

Jullie drinken wijn uit grote bekers. Jullie verwennen jezelf met 

de lekkerste geurtjes. En dat het volk van Israël pijn heeft, dat 

maakt jullie niets uit. 

Maar nu is het afgelopen met lui zijn en feesten. Jullie worden 

het eerst van allemaal weggehaald en naar een ver land 

gebracht. 

God, de Heer, de machtige God, zegt: ‘Volk van Israël, ik heb 

genoeg van jullie trots. Ik heb genoeg van jullie paleizen. Daarom 

zorg ik ervoor dat jullie vijanden de baas zullen zijn over Samaria 

en over alle inwoners van die stad. Mijn besluit staat vast!’ 



 
 

Misschien denken er dan tien mensen dat ze een veilige plek 

gevonden hebben. Maar ook die tien zullen sterven.   

Misschien komt er iemand naar een huis om het dode lichaam 

van een familielid weg te halen. Hij wil het verbranden. Hij zal 

dan vragen aan een ander die nog in het huis is: ‘Is er bij jou nog 

iemand in leven?’ En die ander zal zeggen: ‘Nee, maar wees stil! 

Noem de naam van de Heer niet. 

 

Lukas 16 : 19 - 31 

Daarna gaf Jezus dit voorbeeld: ‘Er was eens een rijke man. Hij 

droeg de mooiste en duurste kleren, en hij vierde elke dag feest.   

Er was ook een arme man, met allemaal vieze wonden op zijn 

lichaam. Die man heette Lazarus. Lazarus lag voor de deur van 

de rijke man. Zo hoopte hij wat restjes eten te krijgen. Maar hij 

kreeg niets. Er kwamen alleen honden, die aan zijn wonden 

likten. 

Op een dag ging Lazarus dood. Engelen namen hem mee en 

brachten hem bij Abraham. Lazarus mocht naast Abraham 

zitten. Ook de rijke man ging dood en werd begraven.   

Hij kwam in de hel en had heel veel pijn. In de verte zag hij 

Abraham zitten, en daarnaast zat Lazarus.   

De rijke man riep: ‘Vader Abraham, heb medelijden met mij! Ik 

heb zo veel pijn in dit vuur! Stuur Lazarus naar me toe. Laat hem 

met zijn vinger een druppeltje water op mijn tong leggen.’ 

Maar Abraham zei: ‘Mijn zoon, jij hebt het toch goed gehad 

tijdens je leven, terwijl Lazarus het slecht had? Nu wordt hij 

getroost, maar jij moet pijn lijden.   

Bovendien is er een diepe afgrond tussen ons. Daardoor kunnen 

wij niet bij jullie komen, en jullie kunnen niet bij ons komen.’ 

Toen riep de rijke man naar Abraham: ‘Wilt u Lazarus dan 

alstublieft naar mijn familie sturen?   



 
 

Laat hem mijn vijf broers waarschuwen. Anders komen zij ook 

in de hel, net als ik.’ 

Maar Abraham zei: ‘Je broers hebben de wet van Mozes en de 

boeken van de profeten. Laten ze daar maar naar luisteren.’    

Toen zei de rijke man: ‘Maar daar luisteren ze niet naar! Ze 

zullen hun leven pas veranderen als er een dode naar hen toe 

komt.’ Maar Abraham zei: ‘Je zegt dat je broers niet luisteren 

naar Mozes en de profeten. Dan zullen ze ook niet luisteren naar 

iemand die opstaat uit de dood.’’ 

 

 Preek 

 

 Muziekmoment: ‘You Say’ (Lauren Daigle) 

Madelief: “Het is een reminder dat wanneer ik me zwak of 

onzeker voel, Gods waarheid juist precies het tegenovergestelde 

zegt. Als ik zwak ben, is Hij sterk” 

 

 Bidden & danken 

Met aansluitend gezongen Onze Vader (LB 1006) 

 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

 



 
 

 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met Uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen.  

Amen. 

 

 Zingen: Vandaag (Sela) 

 

Elsa & Olga: 

Gisteren is een afdruk 

van je voeten in het zand. 

En morgen is de aanblik 

van een eindeloos groot strand. 

 



 
 

De zee komt op wanneer ze wil, 

ze wist je passen uit. 

En als de wind het zand bespeelt, 

zie je nauwelijks meer vooruit. 

 

Gemeente: 

Dit is vandaag, 

en het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later 

en gisteren is alweer weg. 

Dit is vandaag, 

met z’n vreugde en zijn pijn. 

En je hoeft maar één ding te doen. 

Dat is: er zijn. 

 

Elsa & Olga: 

Als je om je heen kijkt, 

maar je ziet niet wat je hoopt. 

En als het lijkt of je al tijden 

zonder toekomst verder loopt. 

 

Bedenk dan, als je zicht verliest: 

je loopt in Iemands zicht. 

De Aanwezige verlaat je niet, 

want de hemel gaat nooit dicht. 

 

Gemeente: 

Dit is vandaag, 

en het is alles wat je hebt. 

Morgen komt later 

en gisteren is alweer weg. 



 
 

Dit is vandaag, 

met z’n vreugde en zijn pijn. 

En je hoeft maar één ding te doen, 

dat is… 

 

Elsa & Olga: 

Niets is moeilijker dan laten gaan. 

De toekomst, het verleden, 

maar je bent al hier, 

je kunt het aan. 

Gedragen door de Ene 

 

 Zegen 

 

 Muziekmoment: ‘Wonderlijk’ (Sela) 

Olga: “We hebben dit lied uitgekozen omdat we verwonderd zijn 

dat onze God al voor we geboren waren van ons af wist en ons 

lief heeft, omdat Hij ons met al onze talenten heeft gemaakt.” 

 

 Ontmoeting 

Van harte welkom in de koffiehoek achterin de kerk voor 

ontmoeting en iets te drinken. 

 

 

 

Volgende diensten  

Volgende week zondag ben je om 10.00 uur welkom in deze kerk 

voor een reguliere kerkdienst. 

De eerstvolgende jeugd-/themadienst in deze kerk is op zondag 6 

november om 10.00 uur. Spreker is Arend Voogt en de 

Bethelband uit Goes zorgt voor de muziek. Van harte welkom! 



 
 

 

Praten 

Heb je na de dienst behoefte om met iemand te praten? Wij 

staan voor je klaar en luisteren graag naar jouw verhaal.  

 

Tips & reacties 

We zijn dankbaar dat we met elkaar deze dienst hebben kunnen 

vieren. Heb je ideeën over de inhoud of vorm van de dienst, laat 

het weten. Reacties kunnen naar wilcoblaak1983@gmail.com 

 

Meehelpen? 

We zijn nog op zoek naar mensen (jong en oud) die mee willen 

helpen bij de organisatie van deze diensten. Bouw jij ook mee 

aan het Koninkrijk van God?  

 

Bidden 

Wij bidden dat ook deze diensten tot zegen mogen zijn.  

Bid jij mee? 
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