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Orgelspel 

Welkom/mededelingen 

Intredelied psalm 113 vers 1 en 2 

Bemoediging: 

V  onze hulp is in de Naam van de Heer 

G  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

    Die de verdrukte recht verschaft 

    Die de arme brood geeft 

G  die niet loslaat het werk van zijn handen 

Amen. 

Zingen psalm 113 vers 3 

(Gemeente kan gaan zitten) 

 

Kyriëgebed gezongen lied 997 

Lofzang: Gloria, gloria in excelsis Deo (2x) 

 



Groet: 

V  de Heer zij met u 

G  met u zij de Heer 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

1e Bijbellezing 2 Timotheüs 2: 8-15 

8Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood 

is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9en omwille van dit evangelie heb ik 

veel te verduren; ik ben zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar 

het woord van God laat zich niet gevangenzetten. 10Daarom verdraag 

ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus 

redding en eeuwige luister ontvangen. 11Deze boodschap is 

betrouwbaar: 

Als wij met Hem gestorven zijn, 

zullen we ook met Hem leven; 
12als wij volharden, 

zullen we ook met Hem heersen; 

als wij Hem verloochenen, 

zal Hij ons ook verloochenen; 
13als wij Hem ontrouw zijn, 

blijft Hij ons trouw, 

want zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

 
14Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God 

dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er 

alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. 15Span je in om 

voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet 

voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.  

 

Lied 902 vers 1,4 en 5 

 

 



Evangelie-lezing: Lucas 17:11-19 

In het grensgebied van Samaria 

11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van 

Samaria en Galilea. 12Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, 

kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein 

waren; ze bleven op een afstand staan. 13Ze verhieven hun stem en 

riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14Toen Hij hen zag, 

zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen 

werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, 

keerde terug en loofde God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ 

voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17Toen zei Jezus: 

‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18Wilde 

niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze 

vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof 

heeft u gered.’ 

 

Lied 911 vers 1,3 en 4 

Verkondiging 

Orgelspel 

lied 825 vers 8,9 en 10 

Dienst van de gebeden 

Dienst van de gaven(toelichting van de collecte) 

Lied 418 vers 1 en 2 

Wegzending en Zegenbede 

Amen(3x) 

 

 


