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Utrecht, Jacobikerk, 28 juli 2013, n.m. 
Schriftlezing, Deuteronomium 30: 11-14 | Lukas 10: 25-37 | NBV | Liedboek’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw bewaardt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u en vrede 
Van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 134 OB 

1 Looft, looft nu aller heren HEER', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
2 Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER'! 
 
3 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 
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Belijden wij het christelijk geloof 
Delend in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117 OB 
Om de lofprijzing gaande te houden 

1 Loof, loof den HEER', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Deuteronomium 30: 11-14 

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw 
bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar 
de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen 
handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 
steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij 
ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden ! zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen 
en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.  

 
2e lezing Lukas 10: 25-37 

Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet 
ik doen om deel te krijgen 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 verstand, 
en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult 
leven.’ 29 Maar de wetgeleerde 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 achterlieten. 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 
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De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen 
hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’  

 
Zingen Psalm 131 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Preek / verkondiging 
 
Vincent van Goch schilderde de barmhartige Samaritaan in een inrichting 1890 
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Zingen Gezang 7 
1 Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
2 Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de_overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
 
3 Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
 
4 Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 

28 juli 1750 is sterfdag van Johan Sebastian Bach 
Bach 
Koraal allein Gott in de heu alleen zij de eer 

 
Zingen Gezang 254 

1 God in den hoog' alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
2 U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
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voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning. 
 
3 O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 
4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

 
Zegen 


