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Zondag 16 okt. 2016       

 
Dienst van de voorbereiding 

Het is een prachtige 
nazomer dag als we weer 
samenkomen in onze mooie 
St. Martinuskerk. We 
worden welkom geheten 
door ouderling Elske 
Posthuma waarna we 

zingen lied 121: 1:”Ik sla mijn ogen op en zie” 
 

Gebeden 
Na votum en groet zingen 
we van het zelfde lied de 
verzen 3 en 4: “De heer 
brengt al uw heil tot 
stand” 
Na het gebed om 
verootmoediging  zingen 

we lied 997:1,2 en 4: “en vele duizenden, 
ontheemd, gevlucht uit eigen land”  

waarna we, aansluitend als glorialied zingen 
lied 103c :1: “Loof de koning, heel mijn wezen” 
Als gebed om Gods Geest zingen we lied 314: 
1 en 3. “Here Jezus, om uw woord”. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e  lezing is uit Deuteronomium 6: 1-9.Dit 
gaat over de geboden, wetten en regels waar 
het volk Israël zich aan moest houden. 
We zingen lied 836: 1.”O Heer die onze Vader 
zijt”. 
 
 

 
Hierna volgt de 2e lezing uit Deut.8: 1-6. 
”Als u zich aan de geboden houdt zult u in leven 
blijven’. 
Dan volgt lied 313: 1. “Een rijke schat van 
wijsheid” 
De evangelielezing is uit Lucas 17: 11-19. Dit 
gaat over de tien melaatsen 
waarvan slecht één, de 
Samaritaan terug kwam om 
Jezus te danken. 
We zingen lied 536: 1,2 en 
3. “Alles wat over ons 
geschreven is”.  
 
Overdenking 
De tekst van deze overdenking is: ga heen, uw 
geloof heeft u behouden. De Samaritaan dankt 
Jezus. Het is een voorrecht om God elke dag te 
mogen danken. Om hem te mogen eren en 
lofprijzen. Dit weten we uit Deuteronomium. God 
trekt zich het lot van de mensen aan. Als je zijn 
geboden naleeft heb je een goed leven. Gods 
weldaden vragen om dankbaarheid, maar 
kennen wij dat nog of blijven we steken in de 
zorgen voor elke dag? Het is in deze tijd soms 
moeilijk om oog te hebben voor Zijn zegeningen. 
Met alle oorlogen en jeugd die geen toekomst 
meer ziet en soms geradicaliseerd worden. Toch 
moeten we ons oog op God houden. 
10 melaatsen, 9 Joden en 1 Samaritaan, roepen 
op afstand naar Jezus. Jezus is er voor hen die 
Hem het meest nodig hebben en door de 
mensen buiten spel worden gezet. Hij stuurde 
hen naar de priesters  en gaandeweg werden ze 
genezen. Dat vraagt om geloof en vertrouwen. 
Alleen kwam de Samaritaan terug om Hem te 
danken. 
De Samaritanen werden als ketters beschouwd 
maar voor Jezus zijn Joden en Samaritanen  
gelijk. Ook wij mogen geloven dat ieder mens 
voor God waardevol is. 
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Maar zijn wij beter dan die 9? Wij pakken ook 
vaak de draad weer op en vinden alles maar 
vanzelfsprekend. 
We moeten niet blijven steken in onze zorgen 
want God laat ons niet in de steek. En wij 
hebben de taak om ons om onze medemens te 
bekommeren. Dat heeft Christus ons 
voorgeleefd.  
 
We luisteren naar orgelspel en zingen lied 218: 
1,2 en 3. “Dank U voor deze nieuwe morgen” 
 

Dienst van het delen 
De bloemen 
gaan als groet 
van de ge-
meente naar 
mevr. Hiemstra 
-Algra 
 
Collectes: 1e kerk in actie-werelddiaconaat. 
                 2e kerkelijk werk. 
 

Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
Na het gebed en een moment van stilte bidden 
we samen het “Ùs Heit” 
We zingen nog met elkaar lied 868: 1, 2 en 5: 
“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

 

 
 
 
 

Heenzending 
en zegen 
Hierna worden 
we heen 
gezonden met de 
zegen van de 
Heer. 
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