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Welkom 
 
We zingen (staande) Psalm 146: 1 en 4  
 
  1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
     zing die u het leven geeft. 
    Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
    zing voor Hem zo lang gij leeft. 
    Ziel, gij zijt geboren tot 
    zingen voor den Heer uw God. 
 
4   Aan wie hongert geeft Hij spijze,
 aan verdrukten recht gericht. 
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
 blinden geeft Hij het gezicht. 
 Hij geeft den gebukten moed 
 en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Stil gebed, votum en groet, Klein Gloria: 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen  
 
De 10 leefregels van God 
 
God houdt heel veel van ons: 
In de bijbel vertelt Hij ons hoe we met elkaar mogen omgaan, zodat het leven op aarde fijn is 
voor iedereen. 
 
Dit zegt God tegen ons: 
 
1) Ik ben de Here, Ik ben jouw God, Ik ben de enige God die leeft. 
2) Vertrouw niet op een afgod, die helpt je niet. Ik alleen kan jou helpen, omdat Ik een plan 
heb met jouw leven. 
3) Mijn naam is heel bijzonder: zeg niet zomaar God of Jezus, gebruik mijn naam alleen voor 
goede redenen. 
4) Je hoeft niet altijd te werken: je hebt ook rust nodig. Daarom is er een zondag. Geniet van 
alles wat Ik je heb gegeven en van de mensen om je heen. 
5) Je vader en moeder hebben jou van Mij gekregen. Ze mogen veel van je houden en goed 
voor je zorgen. Geef ze een belangrijk plekje in je leven. 
6) Gun elkaar een goed leven: maak geen andere mensen dood: niet met je handen en ook 
niet door wat je zegt. 



3 

 

7) Blijf elkaar trouw: scheiden doet zoveel pijn 
8) Pak niets af en maak niets kapot wat van iemand anders is. 
9) Zeg geen lelijke dingen over iemand anders of dingen die niet waar zijn. Daarmee doe je 
elkaar veel verdriet. 
10) Wees niet jaloers op andere mensen of op de dingen die ze hebben. 
 
We zingen: Hemelhoog 388: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’  
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Gebed - In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er 
in de Bijbel staat. 
 
Kinderen komen naar voren en begeleiden de gemeente met instrumenten:  
 
Hemelhoog 396: 1 en 2 ‘Kijk eens om je heen’ 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, 
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
Samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
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zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
God wil onze Vader zijn. 
 
Hemelhoog 382: 1 ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ 
 
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 

…en in het Oekraïens: Chytayte svoyu Bibliyu, molitʹsya shchodnya», shchob vy mohly rosty 
 
Praatje met de kinderen 
 
Uitzinglied: 
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 
We lezen Lucas 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?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de 
wet geschreven? Wat leest u daar?’  
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.’  
U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de 
wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’  
 

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. Toevallig kwam er een priester langs, 
maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook 
een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem 
heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. 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. De 
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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.”  
 

Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De 
wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen 
hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 
 
Zingen: AWN lied 122: ‘Barmhartige Samaritaan’ 
 
1.Jezus die ons is voorgegaan, barmhartige Samaritaan. 
U hebt het zelf tot ons gezegd: de naaste ligt op onze weg. 
Maar wij gaan aan de overzij, vaak achteloos aan hem voorbij. 
 
2. Jezus die ons is voorgegaan, barmhartige Samaritaan.  
Wij zien de anderen soms niet, net als de priester, de Leviet. 
Al zijn wij kind’ren van het licht, wij hebben de ogen vaak dicht.  
 
3. Jezus die ons is voorgegaan, barmhartige Samaritaan.  
Wij moeten langs de wegen gaan, de mensen bijstaan in Gods naam  
Wij moeten doen zoals U deed en helpen in lief en leed. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ (melodie: Psalm 119)  
 
Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein, 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen? 

Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder - 
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redde 

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij U in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt onze vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander 
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Gebeden 

 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Collecte 
 
We zingen (staande) NLB 425 – ‘Vervuld van Uw zegen’ 
 
Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. 
In Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal. 
Door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

We vinden het fijn dat u/jij deze dienst met ons mee wilde vieren 
 en we nodigen u/jou van harte uit  

om beneden met elkaar een kopje koffie,  
thee of limonade te drinken. 


