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Orgelspel 
 
 
Welkom 
 
 
Lied: 67a: 1, 2, 3 en 4 
 
 
Bemoediging en Groet 
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
 
Inleiding op de dienst 
 
 
Gebed 
 
Loflied: 304: 1, 2, en 3  
 
 
Gebed 

 
Muzikaal Intermezzo Sam Röell 
Cellosuite no 3, Bourée 1 en 2  J. S. Bach 

 
 
Bijbellezing: Lukas 10: 25-37 
 
 
Lied: 320: 1, 3 en 5 (allen) 2 en 4 (Caroline) 
 
 
Uitleg 
 



 
 
Lied: Ik wil jou van harte dienen 
 

 
 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
3. Ik zal Christus’ licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is 
 
5. Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 

 
 
Dankgebed en Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 



 

Lied (staande):  Hoor als wij eendrachtig bidden  
 

1. Hoor als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
 
2. Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan. 
 
3. Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
 
4. Schepper God, Gij die dit leven 
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus’ weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag.  

 
Zegen    

g. Amen 

 
Collectedoel, zie apart inlegvel. 


