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Welkom 
 
Op Toonhoogte 363 
1 U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
2  Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
(Refrein) 
Breng ons samen, één in uw naam. 
leder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
3  U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
(Refrein) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 95: 1 en 3 
1 Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
3 Komt, werpen wij ons voor den HEER 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Gezang 423: 1 
1 Ach, blijf met uw genade, 
Heer Jezus, ons nabij, 
opdat ons nimmer schade 
des bozen heerschappij! 
 
Gebod 
 
Gezang 423: 2, 3 
2 Licht Gij ons met uw stralen, 
o, licht der wereld, voor, 
opdat wij niet verdwalen 
of struik'len op ons spoor! 
3 Vervul dan met uw zegen 
onze armoe, rijke Heer, 
en zend op onze wegen 
uw kracht en goedheid neer! 

Gebed 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Schriftlezing: Lukas 10: 25 - 37 
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 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.’ 
 
Gezang 473: 1, 2, 5, 10 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
10 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Preek 
Tekst: Lukas 10: 25 
Thema: Barmhartig zijn 
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Psalm 107: 1, 2, 3 
1 Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
2 Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, - 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 
3 Zij moeten God aanbidden, 
rondom zijn altaar staan, 
omdat Hij in hun midden 
zijn wonder heeft gedaan: 
maaltijd en lafenis 
meer dan zij durfden dromen; 
de last van hun gemis 
heeft Hij hun afgenomen.

Mededelingen 
Gebeden 
Collecten 

1. Dit Koningskind 
2. Kerkjeugd en onderwijs 

 
De kinderen komen terug 
Kindermoment 
 
Evangelisch Liedboek 270 
1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede en maak het waar. 
2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,  
wat wij hier beleden samen met elkaar.  
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,  
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Zegen (3x amen) 


