
Orde van dienst zondag 10 juli 2022 PG Lekkerkerk (GoJ-Kerk) – 10:00 uur 

Thema: Zien, voelen en handelen
Kleur: groen
Organist: Marc Zorge

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van 
verbondenheid aansteekt.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 119: 1 en 6

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed 

Lied 871: 1, 2, 3 en 4

1 Jezus zal heersen waar de zon
   gaat om de grote aarde om,
   de maan zijn lichte banen trekt,
   zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal
   zijn liefde loven overal,
   en uit de kindermond ontspringt
   de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
   wie was gevangen wordt bevrijd,
   wie moe was komt tot rust voorgoed,
   wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft
   de koning die ons alles geeft.
   O aarde om dit nieuw begin
   stem met het lied der engelen in.

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing uit Deuteronomium 30: 9 – 14

9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw 
vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals 
voorheen bij uw voorouders. 10 Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de 
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geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel 
toebehoren.
11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw 
bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de 
hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook 
zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over
om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die 
geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Lied 316: 1 en 4

1 Het woord dat u ten leven riep
   is niet te hoog, is niet te diep
   voor mensen die 't zo traag beamen.
   Het is een teken in uw hand,
   een licht dat in uw ogen brandt.
   Het roept u dag aan dag bij name.

4 Het woord van liefde, vrede_en recht
   is in uw eigen mond gelegd,
   is in uw eigen hart geschreven.
   Rondom u klinkt de stem van God:
   vrijspraak, vertroosting en gebod,
   vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Schriftlezing uit Lucas 10: 21 en 25 – 37
21 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer 
van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan 
eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
25 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?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet 
geschreven? Wat leest u daar?’ 27 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.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de 
wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 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. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag 
liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van 
het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, 
kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 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. 35 De 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.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de 
rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus 
tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Lied 320: 1, 2 en 3

1 Wie oren om te horen heeft,
   hore naar de wet die God hem geeft:
   gij zult geen vreemde goden,
   maar Mij alleen belijden voortaan.
   Hoor, Israël, mijn geboden.

2 Bemin uw Heer te allen tijd,
   dien Hem met alles wat gij zijt.
   Aanbid Hem in uw daden.
   Dit is het eerste en grote gebod,
   de wil van God, uw Vader.
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3 Biedt uw naaste de helpende hand,
   spijzig de armen in uw land,
   een woning wilt hen geven.
   Het tweede gebod is het eerste gelijk;
   doet dit, en gij zult leven.

Uitleg en verkondiging

Lied 841: 1 en 2

1 Wat zijn de goede vruchten,
   die groeien aan de Geest?
   De liefde en de vreugde,
   de vrede allermeest,
   geduld om te verdragen
   en goedertierenheid,
   geloof om veel te vragen,
   te vragen honderd - uit;

2 geloof om veel te geven,
   te geven honderd - in,
   wij zullen leren leven
   van de verwondering:
   dit leven, deze aarde,
   de adem in en uit,
   het is van Gods genade
   en zijn lankmoedigheid.

Gedenken gemeentelid

Lied 416: 1 en 3

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied 653: 1, 4 en 7

1 U kennen, uit en tot U leven,
   Verborgene die bij ons zijt,
   zolang ons 't aanzijn is gegeven,
   de aarde en de aardse tijd,-
   o Christus, die voor ons begin
   en einde zijt, der wereld zin!

4 Gij zijt het licht van God gegeven,
   een zon die nog haar stralen spreidt,
   wanneer het nacht wordt in ons leven,
   wanneer het nacht wordt in de tijd.
   O licht der wereld, zie er is
   voor wie U kent geen duisternis.

7 O Christus, ons van God gegeven,
   Gij tot in alle eeuwigheid
   de weg, de waarheid en het leven,
   Gij zijt de zin van alle tijd.
   Vervul van dit geheimenis
   uw kerk die in de wereld is.

Wegzending en Zegen
(gemeente zingt 3x amen)    
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