
Orde van dienst voor zondag 17 juli 2022 
Vijfde zondag van de zomer 
Voorganger ds Hennie Marsman, organist Mans Kuipers 
 
Om te beginnen 
 
Mededelingen en welkomstwoord namens de kerkenraad 
 
- we gaan staan -  
 
Aanvangslied: 215:1, 6 en 7 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
- we gaan zitten –  
 
Zingen: Psalm 84:1 en 2 
 
Lezing van de Tien Woorden (tekst: Lied 311) 
Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd. 
 
Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: 
Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn. 
 
En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: 
maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag. 
 
En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, 
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd. 
 
Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: 
want God, de God van gist'ren is met ons doorgegaan. 
 
Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld: 
want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld. 
 
Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw: 
zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw. 
 
Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: 
God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed. 
 
En breek niet met je woorden een anders leven stuk: 
want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk. 
Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: 
je leven is pas leven als je ook geven kunt.  
 



Zingen: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad  
(Hemelhoog 494) 
 
1x eenstemmig, 2 x in canon, 1 x eenstemmig. 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, 
uw woord is een licht, 
uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
 
Rondom het Woord van God 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 30:9-14 uit de NBV21 
 
[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 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 dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen. 
 
Zingen: Psalm 25:2 
 
Tweede lezing: Lucas 10:25-37 uit de NBV21 
 
[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 zijn gelijk halen 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. [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 hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus 
tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 
 
Zingen: Psalm 119:13 en 14 
 
Preek 
 
Zingen: lied 838 
 
Ons antwoord op Gods Woord 
 
Gebeden 
 
Toelichting bij de collecte 
 
Slotlied: 422 
 
Zending en zegen 
 
Collecte bij de uitgang 
 


