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2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  
3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
  
4. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 
Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
  
- Slotlied: Ga met God en hij zal met je zijn, Lied 416 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen, amen, Lied 415: 3  
- Orgelspel 
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Voor de dienst zingen: Alles wat adem heeft love de Here, Lied 
146c. 1, 3, 4, 6, 7 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  146: 1, 3, 4 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna 
we gaan zitten). 
 
- Zingen: Als mensen leren geven en delen met elkaar  
(op de melodie van: Soms groet een licht van vreugde) 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: couplet 2,3.  
 
1 Als mensen leren geven en delen met elkaar, 
dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar.  
Als mensen durven dromen van het beloofde land,  
dan kan er liefde komen gaan mensen hand in hand. 
 
2 Als mensen willen nemen steeds groter en steeds meer,  
dan worden vrienden vreemden daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen naar wat Gods Woord ons vroeg,  
dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg. 
 
3 Laat onze oren horen laat onze ogen zien:  
het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien.  
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond,  
dan zal je dat gaan merken de hele wereld rond. 
 
- Gebed 
- Signaal: De barmhartige Samaritaan (Lenze L. Bouwers) 
 
De herbergier zag ze vanuit de deur  
aankomen: het rijdier met zijn last, zware  
vracht; een mens, stevig gewond, met zichtbare  
kenmerken van iemand met een Joods keur- 
merk en ernaast, met min of meer de geur  
van een heiden, een man met hart voor ware  
liefde, woord en daad één; zoals de kleur  
van een vrucht de fijne smaak kan verklaren. 
 

7 

 

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan.  
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, 
the King of heaven 
  
1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
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de doden in de aarde neer,  
als Gods beminden, tot Gods eer. 
 
9. Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid, 
opdat de wereld blijvend merkt 
dat God door mensenhanden werkt. 
 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Zingen: Lied van de wegzending (uit: Gezangen voor Liturgie, 
Lied 654) 
               Refrein allen; coupletten door WelcomeSingers) 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden,  
dat uw geloof niet bezwijkt. 
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen 
versterk uw broeders, versterk uw zusters. 
Wij hebben voor u gebeden, 
dat uw geloof niet bezwijkt. 
 
1. Gaat uit over alle landen  
tot zover als de wereld reikt. 
Verkondigt het Evangelie,  
dat het alles wat leeft bereikt  Refrein 
 
2. En zegt wie in Hem geloven  
zijn gered voor het koninkrijk. 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. Refrein 
 
3. Verdrijft in zijn naam de duivels, 
dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
Legt handen op aan wie lijden, 
dat het heil tot de hemel reikt.   Refrein 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 
436) 
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Er valt wat te verdienen aan dit leven,  
dacht hij en kreeg voor kost met drank erbij  
en verblijf tot herstel geld, met een fooi. 
 
Toen hij de volgende morgen, bij mooi  
weer, zijn schenker zag vertrekken, zei hij:  
ik had toch wel wat korting kunnen geven. 
 
- WelcomeSingers: Een man, alleen op reis gegaan 
 
Een man, alleen op reis gegaan  
naar Jericho kwam daar nooit aan.  
Hem werd groot onrecht aangedaan. 
Wie heeft dat kwaad bedreven? 
Er kwamen rovers op zijn pad.  
Zij namen al wat hij bezat  
en hij heeft nog geluk gehad  
dat zij hem lieten leven. 
 
1. Wie zal hem helpen, deze man,  
die zelf niet eens meer lopen kan?  
De priester uit Jeruzalem  
kon het niet doen met goed fatsoen. 
 
2. Wie zal hem helpen, deze man,  
die zelf niet eens meer lopen kan?  
Ik niet, dacht de leviet, ik niet.  
Er is een wet die ’t mij belet. 
3. Wie zal hem helpen, deze man,  
die zelf niet eens meer lopen kan?  
De bevende Samaritaan  
is goddank niet voorbij gegaan. 
 
De naast dat is ieder mens  
die goed is voor een ander mens  
en altijd weer, naar Jezus’ wens  
zijn warme hart laat spreken. 
Zo maken wij elkander heel  
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en valt ons het geluk ten deel  
een mens te zijn naar Christus’ beeld:  
een vrolijk levensteken. 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 10: 25-37 
- Zingen: Barmhartige Samaritaan 

WelcomeSingers: couplet 1; allen: couplet 2, 3  
 
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 in leed. 
 
- Verkondiging: Helpen wie geen helper heeft 
- Zingen: De werken van barmhartigheid 
( op de melodie van: O Heer mijn God, ook deze nacht, Lied 
243) 
WelcomeSingers: couplet 1, 3, 4, 7; allen: couplet 2, 5, 6, 8, 9 
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1. De werken van barmhartigheid, 
ze zijn voor eeuwig en altijd 
de stappen die ons leiden tot 
het helend koninkrijk van God. 

2. Overal waar gebrek aan brood 
de mensen plaagt met hongersnood, 
zijn wij Gods handen voor elkaar 
als hoopvol zegenend gebaar. 
 
3. En geef aan wie van dorst versmacht  
te drinken, want een mens verwacht  
dat iemand dan een beker reikt  
waaruit Gods medelijden blijkt. 
 
4. Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd 
en angstig voelen en ontheemd, 
bied hen een veilig onderdak 
want voor hen heeft de Heer een zwak. 
 
5. Geef aan wie arm zijn, koud en naakt 
die hun bezit zijn kwijtgeraakt, 
door hen te kleden het gevoel 
hoe God hun leven heeft bedoeld. 
 
6. Wie ziek zijn en door pijn geplaagd,  
de zin daarvan als grote vraag.  
Wees hen in naam van God nabij  
sta sprekend, zwijgend aan hun zij. 
 
7. Laat mensen nooit terzijde staan 
vanwege fouten ooit begaan. 
Open uw hart, reik hen uw hand 
en breng iets ongedachts tot stand.  
 
8. Wanneer het leven is volbracht,  
leg dan met eerbied en ontzag  


