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*Welkom en mededelingen 

*Zingen: Ps. 119:83  

83 Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint! 
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind, 
hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten; 
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind; 
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 

 

 

*Stil gebed 

*Votum  

*Inleiding v/h thema :” hoe kom ik in de hemel ? ” 

*Zingen: Ps. 16:6 
  
6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

 

 

*Lezing van de Wet 

 

 

 



 

*Zingen: Ps. 130:2  

 

2 Zo Gij in 't recht wilt treden, 
o HEER, en gadeslaan 
onz' ongerechtigheden, 
ach, wie zal dan bestaan? 
Maar nee, daar is vergeving 
altijd bij U geweest; 
dies wordt Gij, HEER, met beving, 
recht kinderlijk gevreesd. 

 

 

*Gebed 

Thema kinderdienst : De terugkeer van de Bruidegom 

Hooglied 2 : 8 – 17 

*Kinderlied : Liefde, blijdschap, vrede   

Hemelhoog 115 

Refrein 
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Refrein 

 

 



 

*Schriftlezing: Lev. 19 : 13 – 18 +32-34  , Luk. 10 : 25 – 37 

 

Lev.19:13 -18 +32-34 

13 U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon 
van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende 
morgen. 
14 U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen 
struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de 
HEERE. 
15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij 
trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op 
rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 
16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u 
mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE. 
17 U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker 
terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. 
18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw 
volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de 
HEERE. 
 
32 U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan 
een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de HEERE. 
33 Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem 
niet uitbuiten. 
34 De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een 
ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf 
vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw 
God. 
 
 

 

 

 



 

Lukas 10 : 25 – 37 

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: 
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 
26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest 
u daar? 
27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw 
verstand, en uw naaste als uzelf. 
28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult 
leven. 
29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is 
mijn naaste? 
30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar 
Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, 
hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten 
liggen. 
31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem 
zag, ging hij aan de overkant voorbij. 
32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, 
aan de overkant voorbij. 
33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen 
hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 
34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en 
wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een 
herberg en verzorgde hem. 
35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen 
tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor 
hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik 
terugkom. 
36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in 
handen van de rovers gevallen was? 
37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus 
zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. 
 
 
 



 
*Zingen: Psalm 119 : 49 en 68 
 
49 Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel, 

de ganse dag haar ijvrig te betrachten. 

Hoe listig ook mijn snode vijand woel', 

'k heb wijzer geest en edeler gedachten 

door Uw geboôn, wier kracht ik staâg gevoel, 

die 'k eeuwig zal met heil'gen eerbied achten 

68 Uw aangezicht vertoon' aan Uwe knecht 

een vriend'lijk oog, een troostrijk liefdeteken; 

Leer mij de eis van 't altoos heilig recht. 

Ik stort, bedrukt, gehele tranenbeken, 

omdat men U gehoorzaamheid ontzegt, 

en zich niet schaamt Uw wetten te verbreken. 

 

Preektekst: Luk.10 : 28  Thema :” hoe kom ik in de hemel?” 

 

Preekvragen voor thuis 1)   Waarom stelt de wetgeleerde deze vraag? 

2) Wat is Jezus’ antwoord?  
3) Waarom stelt vraagt de wetgeleerde die 2de 

vraag?  
4) Wat wil Jezus’ hem en ons leren met dit 

verhaal? 
 

*Zingen: lied 475 :1 en 2    ( weerklank ) 

 

1 Wie is een God, aan U gelijk,  
vol liefde, vol genade,  
die ons, gezonken in het slijk,  
met gunsten overlaadde?  
De zondemacht week voor Uw kracht,  
Uw Zoon, voor ons geboren,  
redde wie was verloren. 
 
 



 
  
2 Wie is een God, aan U gelijk,  

  kan zoveel liefde tonen?  
  Uw Zoon verliet het hemelrijk  
  en Hij kwam bij ons wonen.  
  Gerechtigheid werd ons bereid:  
  verlossing, licht en leven  
  werd ons in Hem gegeven 

*Dankgebed en voorbeden 

*Inzameling gaven 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
Rekeningnummer NL 41 RABO 0373709277 
t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van: collecte 08-08-2021 

  

 

*Kinderen komen terug van de kinderdienst 

*Slotzang : Lied 382 :2 en 3  ( weerklank ) 

 

2 Hij deelt ons uit gerechtigheid,  
verzoening door zijn dood bereid.  
O heilsfeit groot, o waarheid hoog:  
wij zijn rechtvaardig in Gods oog.  

 
3 Hij wekt ons op tot heiligheid,  
nieuw leven aan Hem toegewijd,  
dat tegen satans macht zich keert,  
een leven waarin Hij regeert.  
 
 
Zegenbede  

 


