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Voor de dienst 2 liederen oefenen met muziekmeester Peter de Jong van 
de Nieuwe Park Rozenburgschool:

• lied 103 C
“Loof de koning, heel mijn wezen”

• lied 388
“Voor ieder van ons, een plaats aan de tafel”



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangslied 969 (staande)
“In Christus is noch west noch oost” ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord met 301 K
“Kyrie eleison” ––>

daarna lofzang lied 303 (staande)
“Zonne en maan”



»

[I = vrouwen,  II = mannen]



lofzang lied 303 (staande)
“Zonne en maan”   ––>



»



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

zingen lied 388:
“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”  ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



»



»



kinderen gaan naar de nevendienst   ––>

schriftlezing Lucas 10: 25 - 37

daarna zingen lied 103 C
“Loof de koning, heel mijn wezen”





schriftlezing Lucas 10: 25 - 37  ––>

daarna zingen lied 103 C
“Loof de koning, heel mijn wezen”



»

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stel-
len. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krij-
gen 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 ver-
stand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei 
Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wet-
geleerde 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 ach-
terlieten. 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.’



zingen lied 103 C:
“Loof de koning, heel mijn wezen”  ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING   ––>

daarna zingen
“Welkom vrienden, goede buren”
(tekst Jacqueline Roelofs-van der Linden, melodie NLB 975)





zingen:
“Welkom vrienden, goede buren”  ––>
(tekst Jacqueline Roelofs-van der Linden, melodie NLB 975)



     Wel - kom vrien - den,  goe - de       bu  -  ren, 

    men - sen  door    het   licht   ge  -  raakt.

     Licht     dat   bin - nen    de  -  ze      mu  -  ren 

       e  -  ven  zicht-baar wordt ge - maakt.    »



        Laat     je        sa - men   in  -  spi  -  re  - ren 

        door   het  woord  van  het    be  -  gin.

       Kom    dan     sa - men    in     be  -  we  -  ging, 

     draag    het    licht    de     we - reld      in. »



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst    ––>

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN





inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) PKN vredeswerk

zingen lied 425 (staande)
“Vervuld van uw zegen”  ––>



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”



Protestants Kralingen

Orgelspel

Nu is er:  • Koffie met lekkers van goede buren uit Suriname, Italië, 
 Afrika en  Indonesië !!    • Wereldwinkel

Om 11.30 uur verzamelen voor de workshops

Liedboek licentie L22807


