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Liturgie themadienst ‘Ik wil jou van harte dienen’ 
 

 
Spreker: Jenne Minnema 
Muzikale begeleiding (incl. samenzang): Christian Verwoerd 

 
 
1 Welkom en afkondigingen door de gemeente 

2  Samenzang: Votum en Groet - Sela 

3  Welkom door Red een Kind 

4  Luisterlied: ‘Niemand zoals Hij’ 

5  Samenzang: Psalm 72: 1, 4 en 7 

6  Gebed 

7  Leefregel: Leviticus 23 

8  Samenzang: Opwekking 601 ‘Deel door ons uw liefde uit’ 

9  Kindermoment 

10  Samenzang kinderlied: ‘Ik was hongerig’ – Elly en Rikkert 

11  Bijbellezing Lukas 10: 25 – 37 voorlezen door gemeentelid 

12  Preek 

13  Luisterlied: ‘Jongen zonder naam’ 

14  Samenzang: ‘Ik wil jou van harte dienen’ – Opwekking 378 

15  Gebed en voorbede 

16  Korte presentatie Red een Kind 

17  Collecte 

18  Luisterlied: ‘De vergeten mens’ (tijdens collecte) 

19  Samenzang: Heer wat een voorrecht – Opwekking 249 

20  Zegen 

21  Samenzang slotlied: Gebed om zegen – Opwekking 710 
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Liturgie themadienst ‘Ik wil jou van harte dienen’ 
 

1 Welkom en afkondigingen door de gemeente 
 

2  Samenzang: Votum en Groet - Sela
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 

 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah, amen! 

3  Welkom door Red een Kind 
 

4  Luisterlied: ‘Niemand zoals Hij’ 
 

5  Samenzang: Psalm 72: 1, 4 en 7 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 

 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
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zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 

6  Gebed 
 

7  Leefregel: Leviticus 23 
 

8  Samenzang: Opwekking 601 ‘Deel door ons uw liefde uit’ 
Deel door ons uw liefde uit 
aan wie honger heeft en pijn. 
Laat ons waar verdeeldheid is 
uw vredestichters zijn. 
Ons verlangen is alleen, 
Heer, maak ons hart bereid, 
dat door heel ons leven heen 
uw liefde wordt verspreid. 
 
Deel door mij uw liefde uit, 
aan een medemens die lijdt. 
Leer mij meer vervuld te zijn 
met uw bewogenheid. 
Mijn verlangen is alleen, 
Heer, maak mijn hart bereid, 
dat door heel mijn leven heen 
uw liefde wordt verspreid. 
 
Openbaar uw koninkrijk 
aan wie zoekt, aan arm en rijk. 
Giet een stroom van liefde uit, 
dat in ons en door ons, o Jezus, 
uw liefde wordt verspreid.(2x) 
 
Deel ons door uw liefde uit 
tot de einden van de aard'. 
Dat zich waar de dood nu heerst 
nieuw leven openbaart. 
Maak ons als uw werkers klaar 
en sterk ons in de strijd, 
tot wij mogen oogsten waar 
uw liefde wordt verspreid. 
 
Openbaar uw koninkrijk 
aan wie zoekt, aan arm en rijk. 
Giet een stroom van liefde uit, 
dat in ons en door ons, o Jezus, 
uw liefde wordt verspreid.(6x) 
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Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid.  
Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid.  
Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid.  
Deel door ons uw liefde uit, maak ons hart bereid.  
 
Deel door ons uw liefde uit, ja wij zijn bereid.  
Deel door ons uw liefde uit, ja wij zijn bereid.  
 
Deel door mij uw liefde uit, ja ik ben bereid.  
Deel door mij uw liefde uit, ja ik ben bereid.  
 
Uw liefde wordt verspreid. 
Uw liefde wordt verspreid. 
Uw liefde wordt verspreid. 
 

9  Kindermoment  
(kinderen komen naar voren) 
 

10  Samenzang kinderlied: ‘Ik was hongerig’ – Elly en Rikkert  
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus; Dat heb jij aan Mij gedaan 

 
Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus; Dat heb jij aan Mij gedaan 

 
Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus; Dat heb jij aan Mij gedaan 

 
 

 Hierna kunnen de kinderen naar hun eigen bijeenkomst. 
 

11  Bijbellezing Lukas 10: 25 – 37 voorlezen door gemeentelid 
25 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, 
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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 met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net 
zo.’ 
 

12  Preek 
 

13  Luisterlied: ‘Jongen zonder naam’ 
 

14  Samenzang: ‘Ik wil jou van harte dienen’ – Opwekking 378 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

 
Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
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15  Gebed en voorbede 
 

16  Korte presentatie Red een Kind 
 

17  Collecte 
 

18  Luisterlied: ‘De vergeten mens’ (tijdens collecte) 
 

19  Samenzang: Heer wat een voorrecht – Opwekking 249  
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen te strijden in woord en in werk. 
En zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

20  Zegen   

21  Samenzang slotlied: Gebed om zegen – Opwekking 710  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
 
 
 


