
Orde van dienst zondag  16 oktober 2022, Mozeskerk  

 

Welkom – mededelingen 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Stilte 

 

Bemoediging – drempelgebed – groet 

 

V. Onze hulp is de naam van de Heer 

A. SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 

V. die trouw is tot in eeuwigheid 

A. EN NIET OPGEEFT WAT HIJ BEGONNEN IS TE DOEN 

 

V. U die voor alles wat leeft de wereld gemaakt hebt 

A. DAT WIJ ONBEVANGEN LEVEN 

 

V. U die ieder van ons bij name noemt 

A. DAT WIJ ONS GEKEND MOGEN WETEN 

 

V. U die ons de ruimte geeft onszelf te worden en niet een ander 

A. DAT WIJ IN DIE RUIMTE ONSZELF MOGEN WORDEN 

 

V. U die ons geschapen hebt voor liefde, voor vriendschap, voor samen 

met mensen 

A. DAT WIJ ELKAAR STEEDS WEER MOGEN VINDEN. 

 

V. Genade… 

 

Lied ‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’, uit: Liederen & gebeden uit 

Iona, lied 44 

 



 
 

Neem de plaats, de ruimte en de tijd, 

ieder hier incluis. 

Maak de plek waar wij nu zijn, 

tot uw eigen huis. 

 

Neem de tijd en noem me bij de naam. 

neem de tijd, maak heel 

wie ik ben en wat ik was, 

wat mijn ziel verdeelt. 

 

Neem de zwaarte van mijn hart, 

neem mijn diepe spijt, 

en raak met uw eenheid aan 

wat mijn aandacht splijt. 

 

Neem het kleine kind in mij 

dat de groei niet waagt. 

Laat uw Zoon mijn baken zijn, 

help me recht te staan. 

 

Neem mijn gaven, mijn talent, 

neem wat zich ontplooit. 

Neem mijn leven, maak het groot, 

dat ik word en ben. 

 

Gebed om ontferming 

 Gebeden beantwoorden we met ‘Kom met het licht van uw 

vertrouwen’ (ik ben er van uitgegaan dat de zanggroep een aantal 

liederen kan voorzingen. Dat geldt ook voor dit lied. Ik heb de link met 



de muziek toegevoegd (pag. 7 moet je hebben). Voor op de beamer is 

het alleen van belang dat de melodielijn  getoond wordt. Gaat dit lukken) 

 

Lied ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’, lied 985 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de Geest 

 

Moment met de kinderen 

 

Lied ‘Onzichtbaar zoals adem is’, uit: Zangen van Zoeken en Zien, lied 

494: 1, 2 en 3 (dit is ook een onbekend lied. Graag door de zanggroep 

voor de dienst oefenen met de gemeente) 

 

 
 

 

Als wind die waait waarheen hij wil 

Is Gods Geest daar aanwezig 

Waar mensen voor Haar openstaan, 

Door Haar gestuwd de weg opgaan 



Van ruimte, recht en vrede. 

 

Als ademnood ons overvalt, 

Benauwdheid voor het leven 

En eenzaamheid ons hart verstart, 

Blaast Zij ons warmt’in, licht en zacht, 

Geeft moed, zet in beweging. 

 

Lezing Lukas 10: 38-42 (graag deze vertaling gebruiken) 

 

En toen zij verder gingen, kwam Hij in een zeker dorp.  

Een zekere vrouw, genaamd Martha, onthaalde Hem gastvrij. 

Zij had een zus die Maria heette, die ook, zittend aan de voeten van de 

Heer, luisterde naar het woord van Hem. 

 

Maar Marta werd sterk overbelast door het vele dienen.  

Ze ging naar Jezus toe en zei:  

‘Heer, laat het U koud dat mijn zus mij achtergelaten heeft om te dienen?  

Zeg haar dat ze mij helpt’.  

 

De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent overbezorgd en in paniek 

over veel dingen.  

Één ding is echter  nodig. Maria heeft het goede deel gekozen, wat haar 

niet ontnomen zal worden’. 

 

Lied ‘Onzichtbaar zoals adem is’, uit: Zangen van Zoeken en Zien, lied 

494: 4 en 5 

 

De Geest van God is overal 

Waar mensen Haar herkennen, 

Zij ziet ons door de ogen aan 

Van hen die helpend naast ons staan, 

Zij gaat door heel de schepping. 

 

O adem Geest, die ons vervult, 

Geschenk aan ons gegeven 

Zolang wij hier op aarde zijn, 



Geheim van troost in angst en pijn, 

Jouw adem is het leven! 

 

Verkondiging 

 

Lied ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’, Lied 362: 1 en 2 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Danken – bidden - stil gebed – Onze Vader 

 

Collecte 

 

Lied ‘Heer ik kom bij U’, lied 891 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen amen  
 


