Doopsgezinde-Remonstrantse
Gemeente Hoorn
Zondag 2 Mei 2021,
Het Foreestenhuis
Kerkdienst via Zoom, 10.00 uur
Voorganger: ds. Esther Jeunink
Muziek: Carine den Boer, Peter Zandberg
Collecte: LHBTI West-Friesland
Welkom
Lied: LB 275 1-2-4-5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Bemoediging/Groet
Kyriegebed
Lied: LB 281 1-2-3 en 10 Wij zoeken hier uw aangezicht

Bijbellezing: Lukas 19, 1-10
1Jezus

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 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
Lied: LB 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Gedicht: ‘Ontmoeten’ van Niek Stolk
ONTMOETEN
Is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord op de vraag
op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je.
Ze vraagt openheid van jou.
Niet, dat je alles moet zeggen
tegen de ander,
Maar wel, dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander
binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico
dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms gewoon anderen napraat.
Iemand ontmoeten is
iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander
zo diep laat binnendringen
kun je van een ontmoeting spreken.
EEN ECHTE ONTMOETING LAAT SPOREN NA.
Gebeden

Lied: LB 1006 Onze Vader

Zegen

Collecte
De e-collecte van de maand mei is bestemd voor het Platform LHBTI West-Friesland. De
website LHBTI West-Friesland is er voor mensen die op zoek zijn
naar een groep waarbinnen ze zich thuis voelen vanwege hun
geaardheid.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn

onder vermelding van "collecte mei 2021".

