
Zondag 10 juli 2022
De Fontein

Dienst met doven en slechthorenden

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN



OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied De dag gaat open voor het woord des Heren LB 217

Groet en bemoediging
v De Eeuwige zal bij je zijn!
g De Eeuwige zal je bewaren!
v Onze hulp is de Naam van de Heer
g die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gezongen drempelgebed Die ons voor het licht gemaakt hebt LB 277

Gebed om ontferming besloten met een gezongen Kyrie LB 301a

Glorialied Gij volken looft uw God en Heer LB 117a
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RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing uit de Thora Deuteronomium 30, 11-14
Lied Het woord dat u ten leven riep LB 316
Lezing uit het evangelie Lucas 10, 25-37
Acclamatie

Overweging
Orgelspel
Lied Wie nooit zijn weg wil buigen naar de ander 
          (tekst: Hans Bouma; melodie: psalm 101)

1. Wie nooit zijn weg wil buigen naar de ander,
    eenzelvig opgaat in zijn eigen wandel,
    hij sterft van kou, zijn wegen lopen dood,
    hij is in nood.

2. Waar mensen offervaardig willen leven, 
    afgaan op leed, hun eigen weg vergetend,
    daar kondigt zich de nieuwe schepping aan,
    geluk breekt baan.

3 O Jezus, Gij wilt U in ons verplaatsen,
   uw weg buigt van de hemel naar de aarde,
   Gij komt ons tegen, hoe ons leven loopt,
   als reisgenoot.

3



4. Wij volgen U, wij groeien naar de ander,
    maak ons barmhartig, maak ons hartverwarmend,
    leer allerwegen ons een naaste zijn,
    wees ons nabij.

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen
Inzameling van de gaven

Voorbeden
als acclamatie zingen wij (Verzameld Liedboek 214)

Stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGENING

Lied Niet als een storm als een vloed LB 321

Zending en zegening beantwoord met een gezongen Amen

Orgelspel
         
MEDEWERKERS AAN DE DIENST:

Voorganger: ds. Marga Baas
Ouderling: Hans Vissers
Diaken: Peter Zwerver
Lector: Marleen Betten
Tolk: Klaske Hazelaar
Organist: Carel van Aurich
Beeld: Henk van Putten
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