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Welkom
Gezang 326: 1, 2, 5
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 92: 1, 2
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des HEREN.
Tien Geboden
Gezang 463:1, 2, 5
1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.
Gebed
Op Toonhoogte 539
1 Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
2 Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.
De kinderen gaan naar de bijbelklas
Schriftlezing: Lucas 10: 25-42
Het enig noodzakelijke
25Er kwam een wetgeleerde die Hem op de
proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat
moet ik doen om deel te krijgen aan het
eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat
staat er in de wet geschreven? Wat leest u
daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw
verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist
geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en
u zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde wilde zijn
gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn
naaste?’ 30Toen vertelde Jezus hem het
volgende: ‘Er was eens iemand die van
Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg
werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren
uittrokken, hem mishandelden en hem daarna
halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een
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priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag
liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien
van het slachtoffer liep ook hij met een boog om
hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis
was, kreeg medelijden toen hij hem zag. 34Hij
ging naar de gewonde man toe, goot olie en
wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar
een logement, waar hij voor hem zorgde. 35De
volgende morgen gaf hij twee denarie aan de
eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer
kosten moet maken, zal ik u die op mijn
terugreis vergoeden.” 36Wie van deze drie is
volgens u de naaste geworden van het
slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde
zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft
betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u
dan voortaan net zo.’
38Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in,
waar Hij gastvrij werd ontvangen door een
vrouw die Marta heette. 39Haar zus, Maria, ging
aan de voeten van de Heer zitten en luisterde
naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal
in beslag genomen door de zorg voor haar
gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer,
kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het
werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze
mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar:
‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je
druk over zoveel dingen. 42Er is maar één ding
noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en
dat zal haar niet worden ontnomen.’
Gezang 1
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Preek
Psalm 73: 9
9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
Mededelingen
Gebeden
Collecteaankondiging
1. Stichting Present
2. Pastoraat onder varenden
De kinderen komen terug
Op Toonhoogte 189
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
5 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Zegen

