Viering van de Lutherse gemeente en de Lukaskerk
op zondag 26 juni 2022
De barmhartige Samaritaan

ZINGEN: Vrede voor jou (op de wijs van Komt nu met zang, lied 276)
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein, dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal: wij leven van elkaar.
V; Onze Hulp is de naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen
V: De Heer zij met u!
A: ook met u zij de Heer!

Afscheid en nieuw begin
Jonne Bats, Hanna van Stokrom,
Sylvia Liefrinck en Mascha de Haan

3.. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit gezien,
aanvaard te zijn.
(allen gaan zitten)
KYRIEGEBED, besloten met 301 k

WELKOM

GLORIA: 103: 1 en 2

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN, terwijl wij zingen

Het geheim in de Doos – kinderen gaan naar hun eigen viering

LICHTLIED:162:1

SCHRIFTLEZING: Lukas 10: 25-37

MOMENT VAN STILTE

ZINGEN:lied 320
SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 19: 19-21
ZINGEN: LIED 809 (2x)

ZINGEN:ik zal er zijn voor jou
OVERWEGING
ZINGEN: Op de wijs van Ik wil mij gaan vertroosten, tekst Hans Mudde
1. Wie was de ware naaste
van wie gewond daar lag?
De naaste was de laatste:
hij kwam voorbij en zag
en innerlijk bewogen
terstond tot hem gegeaan
heeft hij uit mededogen
barmhartigheid gedaan

2. Wie was de ware naaste
die als Samaritaan
zo wonderbaar ter plaatse
het rechte heeft gedaan?
Komt Hij ons alzo tegen
die ooit dit heeft verteld
en die ons allerwegen
verborgen vergezelt?

3. Ja, Hij is onze naaste:
een vreemdeling nabij
te rechter tijd ter plaatse
in nood aan onze zij

verbinden onze wonden
met olie en met wijn
van God tot ons gezonden
om hulp en heil te zijn

MEDEDELINGEN en COLLECTEN
DANK- EN VOORBEDEN, STIL GEBED, gebeden bij de kaarsenboom
na elke drie beden zingen wij

3 Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4 Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

SLOTLIED (staande) 423
ZENDING EN ZEGEN,
Gezegend is je weg,
dag aan dag, stap voor stap.
Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt.
Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken.
Gezegend zijn de mensen die je stenen in de weg leggen.
Gezegend is wat je bezig houdt en wat je rust geeft.
Gezegend is je weg,
dag aan dag, stap voor stap.
Ga jouw weg in vrede, God gaat met jou –
Zo zegene ons de barmhartige God
Vader, Zoon en heilige Geest,

ONZE VADER
AFSCHEID EN NIEUW BEGIN

besloten met Verzameld Liedboek 235 (achterin uw liedboek)
Gij levende eerste en laatste
moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede

