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Voorganger drs. P. M. van Dam
Ouderling van dienst mw. M. Latour-Swaanswijk
Organist dhr. A. van Muijen
Kaarsen Hanna Burgers
Koster dhr. H.J. Keur
Bloemengroet mw. E. Ardon
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Missionair Werk.
KINDERNEVENDIENST
Wat is je plaats?

Ester 5:1-6:11

Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te
bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste
manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag
het uitvoeren…
TIENERVIERING
Volgende week zondag 17 februari is er weer Tienerviering voor de oudste groep. Tot dan!
Groeten van Annet, Mies, Anita en Pauline
DEZE WEEK
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10.00 uur
18.30 uur
14.30 uur
20.00 uur

Bijbelkring
Jij-Kids
Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger mw. P. Kranendonk
JoY

ZONDAGAVONDSAMENKOMST
Vanavond is er weer de maandelijkse samenkomst om 19.00 uur in Het Anker. Het onderwerp in dan Psalm
121, “Wie God bewaart, is wel bewaard”.
Allen hartelijk welkom. Jan Oskam
BIJBELKRING
De Bijbelkring komt weer op dinsdagmorgen 19 februari om 10.00 uur bij elkaar in Het Anker. De kring is onder
leiding van ds. de Rooij.
CONCERTTOUR LUID en DUIDELIJK
Op vrijdag 15 maart bent u welkom in de kerk voor de concerttour ‘Luid en duidelijk” met Gerald Troost en Wim
Hoddenbagh. U kunt hiervoor kaarten (€ 5,-) reserveren. Voor meer info zie ‘t Ankertje pagina 34
ORDE VAN DIENST
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied 84a/ Stil gebed/ Votum en groet/ Zingen
Ps. 25: 1/ De kinderen gaan naar de KND/ Verootmoediging/ Genadeverkondiging/ Geboden/ Zingen EL 304/
Gebed / Bijbellezing OT Deut. 30: 9-14/ Zingen Ps. 25: 4 en 5/ Bijbellezing NT Lucas 10: 25-37/
Zingen 320: 1, 3 en 5/ Uitleg en verkondiging/ Orgelspel/ Zingen 316: 1 en 4/ Dankgebed, voorbeden, stil
gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug uit de KND/ Inzameling van de gaven/ Zingen 416/
Zegen (gezongen amen)

Deuteronomium 30: 9-14
9De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles
wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en
uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde
in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw
voorouders. 10Want u toont de HEER, uw God, dan
uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen
in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer
met hart en ziel toebehoren.
11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn

Lucas 10: 25-37
25Er 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?’ 26Jezus
antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat
leest u daar?’ 27De 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.’ 29Maar de wetgeleerde wilde zich
rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn
naaste?’ 30Toen 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. 31Toevallig kwam
er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer

niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.
12Ze 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?” 13Ook 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?”
14Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u
opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het
slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg
medelijden toen hij hem zag liggen. 34Hij 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. 35De 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.” 36Wie van deze drie is volgens u de
naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’
37De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met
hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u
dan voortaan net zo.

Evangelische Liedbundel 304
1 Vader, vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

3 Vader, in dit uur der waarheid
keren we ons tot U.
O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

2 Heer, ontferm U over ons
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

4 Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw Naam verhogen, Heer.’

