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Welkom 
Het is vandaag een blijde dag. Na vele weken 
mogen we weer bij elkaar zijn in de kerk. Nog 
wel met enige beperkingen, maar het is fijn om 
elkaar zo weer te ontmoeten.   

 
Ouderling van dienst, Corry Brouwer heet ons 

van harte welkom. 
Als intochtslied zingen we lied 
276:1 en 2 
“Zomaar een dak boven wat 
hoofden 
Deur die naar stilte openstaat”  

Na bemoediging en groet 

zingen we als Kyriegebed lied 
281 in zijn geheel. 
“Wij zoeken hier uw aangezicht 
God, houd uw oog op ons 
gericht 
Kyrie eleison”   

 
Gebed bij het openen 
van de bijbel 
Na het gebed volgt de 

schriftlezing uit Lucas 10: 25-37 

Een wetgeleerde kwam bij Jezus en vroeg: Wat 
moet ik doen om deel 
te krijgen aan het 
eeuwige leven?   
 
Na de lezing volgt lied 
320: 1,2,3,4 en 5 
“Wie oren om te horen 
heeft 
Hore naar de wet die God hem geeft” 

 
Preek 
Er komt een wetgeleerde bij Jezus en vraagt 
Hem wat hij moet doen om het eeuwige leven te 
krijgen. 
Jezus vertelt dan de gelijkenis van de 
Barmhartige Samaritaan. 
Een reiziger gaat vanuit Jeruzalem, de stad waar 
God is, naar Jericho, waar God niet is. Zo ook de 
ligging van beide steden. Jeruzalem ligt hoog en 
Jericho laag. Zo kwam 
ook Jezus van de 
berg der verheerlijking 
(dus van de hoogte) 
naar Jericho. Het is 
een onherbergzaam 
gebied wat niet veilig 
is. Vooral niet als je 
alleen reist. De 
reiziger wordt dan ook 
overvallen en aan zijn lot overgelaten. Zo kunnen 
mensen onderweg in hun leven tegenslagen 
krijgen te verduren en hopen dat er iemand is die 
een hand uitsteekt om hen te helpen de goede 
weg weer te vinden. We hebben de priester en 
de leviet in deze gelijkenis altijd als slechte 
dienaren van God gezien, omdat ze met een 
boog om de man heen liepen. Maar misschien 
konden ze niet anders omdat hun taak elders lag. 
Van de stad van God naar het “slechte” Jericho 
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te gaan vraagt om moed. Er wachtte hen 
misschien een heel moeilijke taak en als ze de 
reiziger hielpen en aanraakten, konden ze hun 
taken niet meer vervullen. Ze waren dan 
volgens de joodse wetten onrein. Ze moesten 

een keuze maken.   
De Samaritaan was met 
ontferming bewogen. Hij 
kreeg er een knoop van in 
zijn maag en kon niet 
anders dan helpen. Jezus 
was ook vaak met 
ontferming bewogen en 
kon niet anders dan 
mensen helpen.  
Mogen wij ook zo met 
onze medemens omgaan. 

Niet anders kunnen dan naar elkaar omzien. 
Het is hoopgevend dat er nog nooit iemand is 
blijven liggen. Altijd zijn er mensen die een 
helpende hand bieden en omzien naar hun 
medemens. Goed doen kunnen we allemaal. 
Doet u mee? 
Amen. 
 
Na een moment van stilte kunnen we luisteren 
naar een luisterlied van Huub Oosterhuis 
“Wek mijn zachtheid weer” 

 
Na het dankgebed, voorbeden en het 
Onze Vader volgen de mededelingen. 

De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze gemeente 
naar Klaas Krol 
De 1e collecte is voor 
Jop 
De 2e collecte is voor 
onderhoud 
gebouwen. 
Er kan weer in de 
kerk gecollecteerd 

worden en de mensen die thuis de dienst 
meemaken kunnen hun giften overmaken. 
 
We zingen als slot lied 518: 6 en 6 
“Laat al het vrolijke geluid, 
Van stemmen, van viool en fluit” 

 
 

 
Zegen en 
zending. 
Na het ontvangen van 
de zegen zingen we 
als antwoord lied 425: 
“ Vervuld van Uw 
zegen gaan wij onze 
wegen vanhier, uit dit 
huis waar Uw stem 
wordt gehoord”   
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