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VOORBEREIDING
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet v:

De Eeuwige zij met u!

a:
Ook met u

zij de

Eeuwige

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed naar psalm 103:
a: zingen 103e
k: God vergeeft je alle schuld,
en geneest al het leed dat je lijdt;
God koopt je leven vrij van het graf,
en omringt je met liefde en goedheid.
a: zingen 103e
k: De EEUWIGE onze God is barmhartig en genadig,
geduldig is Hij en groot is zijn liefde.
God behandelt ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze schuld
a: zingen 103e
Thema: Over Barmhartigheid, Ontferming, Mede-lijden
Aanvangslied 276:1,2 ‘Zomaar een dak’
Kyriëgebed met acclamatie uit 300b

Heer

ont -- ferm

Glorialied psalm 117a

U

DE SCHRIFTEN
Kinderen - Kinderlied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed afgesloten met lied 360:1 ‘Kom Schepper Geest’
Schriftlezing Lukas 10:25-37
Er 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?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat
staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De 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.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en
vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’
30 Toen 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. 31 Toevallig kwam er een
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem
heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij
met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg
medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij 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. 35 De 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.”
36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’
37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden (/barmhartigheid aan hem) met hem
heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
Muziek
‘De barmhartige Samaritaan’ Vincent van Gogh,
olieverf op doek (73 × 60 cm) — 1890
Lied 932 ‘Rust nu mijn ziel’
Overweging

Lied ‘Gelukkig de mens’ tekst H. Jongerius, muziek J. Essing

2 Gelukkig de mens, die droefheid ontmoet
en door zijn blijmoedigheid wonderen doet
3 Gelukkig de mens, die, zuiver van hart,
gewapend met eerlijkheid eigenwaan tart.
4 Gelukkig de mens, die niet eerder zwicht
tot zij in gerechtigheid vrede hier sticht.
5 Gelukkig de mens, die dit heeft volbracht
en ons in de duisternis licht heeft gebracht.
6 Gelukkig de mens, die hem kan verstaan
die ons in die menslijkheid voor is gegaan.
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven
1. Voedselbank, waar mensen met weinig inkomen voedselpakketen krijgen.
2. Onderhoud van onze kerkelijke gebouwen.
Slotlied 975:1,2,3 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Zegen
allen:

