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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen Psalm 33: 2, 7, 8 (staande) 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Zingen ‘Dit huis, een herberg onderweg (A.F. Troost op melodie Psalm 84) 

Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn  
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 

Dit huis, waarin een gastheer is  
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 

• Gebed om ontferming 

• Zingen NLB158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ 

 

• Woord van genade 

• Zingen ‘Met open armen’ 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 

• Gods richtlijnen voor ons leven 

• Zingen kinderlied (na het zingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 

Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer. 
     U blijft altijd bij ons Heer. 
     Amen, amen, amen. 

Dank U voor het zonlicht in de straten; 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Refrein. 
 
 
 



  
 
  

Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Refrein. 

Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Refrein. 

• Bidden 

• Lezing uit de Bijbel: Lukas 10: 25-37 

• Zingen ‘Wil je opstaan en mij volgen’ 

 

 

 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij 

• Preek  

• Zingen ‘Ik wil jou van harte dienen’ (ELB 213) 

 
Allen: Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Allen: Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
Vrouwen: Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Mannen: Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 

 
Allen: Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor hem staan, 
als wij Christus’ weg van liefde 
En van lijden zijn gegaan 

• Bidden, stil gebed en Onze Vader; 

“Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid. Amen.” 

• Collecten – 1: diaconie, 2: pastoraat & eredienst 

• Zingen Psalm 103: 5, 7 (staande)  

• Zegen (gezongen Amen) 

• Orgelspel 


