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Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Drempelgebed: 

voorganger: 

HEER, keer U naar ons toe. 

gemeente:  

Doe ons weer leven met hart en ziel. 

* 
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Lezing: Rechters 19 : 15 - 21. 
15Ze gingen de stad binnen om er de nacht 

door te brengen. Op het stadsplein hield 
de man halt, maar er was niemand die 
hen uitnodigde om bij hem thuis te 
overnachten.  

16Na een tijdje kwam er een oude man aan, 
die juist terugkwam van zijn werk op het 
land. Hij was afkomstig uit Efraïm en 
woonde als vreemdeling in Gibea;  



Lezing: Rechters 19 : 15 - 21. 

   de inwoners van de stad zelf waren 
Benjaminieten. 

17Toen hij de reizigers op het stadsplein zag 
staan, sprak hij de man aan en vroeg: 
‘Waar gaat u naartoe?  
Waar komt u vandaan?’  

18‘Wij zijn op weg van Betlehem in Juda 
naar onze woonplaats diep in het 
bergland van Efraïm, waar ik vandaan 
kom,’ antwoordde de Leviet.  



Lezing: Rechters 19 : 15 - 21. 

   ‘Ik ben in Betlehem geweest  
en nu ben ik op weg naar huis.  
Maar niemand biedt me onderdak. 

19We hebben zelf alles bij ons, heer:  
stro en voer voor onze ezels,  
en ook voedsel en wijn voor mezelf en 
voor mijn vrouw hier en mijn knecht.’  

20‘Bij mij bent u welkom,’ zei de oude man. 
‘Maar ik sta erop dat u mij laat zorgen 
voor alles wat u nodig hebt.    



Lezing: Rechters 19 : 15 - 21. 

   Breng in elk geval niet hier op het plein 
de nacht door.’  

21Hij nodigde hen binnen in zijn huis,  
en nadat hij hun ezels had gevoerd, 
wasten ze hun voeten  
en gingen ze aan tafel. 
 
  

* 
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Lezing: Lucas 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?’  



Lezing: Lucas 10 : 25 - 37. 
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 zich 
rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:  
‘Wie is mijn naaste?’   



Lezing: Lucas 10 : 25 - 37. 
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. 



Lezing: Lucas 10 : 25 - 37. 
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 liggen.  

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.  



Lezing: Lucas 10 : 25 - 37. 
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 medelijden met hem heeft getoond.’ 
Toen zei Jezus tegen hem:  
‘Doet u dan voortaan net zo.’ 
  

* 





Lied 568a : 1. * 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 





Lezing: 1 Petrus 5: 7. ( NBG 1951) 
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2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 
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Lied 37 : 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

     Maak heel mijn  le - ven    tot       een  lied 

     ook     als         de      dag       ver - stilt. 

     Maak wie     ik    ben    ge - tui - ge    van 

     uw     we  -  zen     en          uw    wil. 



Lied 37 : 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 

     Niet slechts mijn lip-pen   of        mijn hart 

     zijn    daar   -   toe     in   -   stru - ment 

     Al  -  leen  mijn  he  -  le     we  -  zen  kan 

     pas   zin  -  gen      wie         u    bent. 



Lied 37 : 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 

          In   wie ik     ben,   in    wat        ik    doe, 

       in      al          mijn    gaan    en   staan 

     klinkt zo     de    lof     aan  U,    mijn God 

       en   wordt  uw     wil          ge - daan. 



Lied 37 : 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 

       Vul   mij daar-om    met   die   -   pe  dank, 

       tot     heel     mijn    le   -   ven    zingt 

       van  U       en    van   uw   lief  -  de  voor 

     wie   klein     is      en          ge  -  ring. 



Lied 37 : 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 

       Dan geef ik      U,     in     wie       ik    ben, 

      de      eer       mijn     le   -   ven    lang 

      en   bloeit  uit    al  -  les    wat    ik   doe 

     een    al   -   tijd      nieuw    ge - zang. 



Lied 37 : 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 

        En  zelfs in   pijn    en     in        ver-driet 

     wordt  nog       het     lied       ge - hoord. 

     Waar ook  mijn  weg  zich wendt of keert 

     plant  zich    de      e    -    cho    voort. 



Lied 37 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

     Nooit  zal  mijn  le  -  ven,  dag     en nacht, 

     dan     zon   -   der     ze   -   gen     zijn. 

     Bij    el   -   ke    voet-stap  die     ik    zet 

     bent   U       zelf     het         re  -  frein! 








