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Voor de dienst: orgelspel 
 
Een lied voor Moldavië, zomer 2010   
  
Stilte 
Woord van welkom  

Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel                                                                                   
korte toelichting bij de liturgische schikking 

Lied: Psalm 121 

De voorganger leest vers 1 
 Ik sla mijn ogen op en zie 

 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 

 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 
Orgelspel: vers 4 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren.  
 
Groet en Beginwoorden 

V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u.  
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Korte algemene informatie over Moldavië 
Informatie over kinderen en jongeren in Moldavië: 
dagcentrum Bethania 
Korte film: Geef licht aan kinderen in Moldavië    
 
Smeekgebed, afgesloten met:  
Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nun-GZNFhCI
https://vimeo.com/368290108


 
Lied: Handen heb je om te geven… (Liederen ter Bemoediging nr. 28) 
 
Orgelspel: vers 1 met refrein 

Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed 
en een hart om te vergeven 
wat een ander jou misdoet. 
Refrein:  
Open je oren om te horen 
open je hart voor iedereen.  
 
De voorganger leest vers 2 met refrein. 

Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 
en een hart om uit te zeggen 
wat een ander moed in spreekt. Refrein…  
  
De voorganger leest de verzen 3 en 4 zonder refrein. 

Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman, 
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan. 
 
Voeten heb je om te lopen  
naar de mens die eenzaam is, 
en een hart om waar te maken  
dat geen mens een eiland is.  
 
Orgelspel: vers 5 met refrein 

Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is, 
en een hart om te geloven  
in zijn God die Liefde is. Refrein… 
 
Gebed: Raak ons aan. Jan Pierre Rawie 

Als de nachten donker zijn, ontsteek een lamp in onze ziel.  
Als de storm raast over het land, wees ons nabij in een zacht suizen. 
Alle smart, alle vertwijfeling, alle woede, laat ze verstillen bij U.  
Vloei in ons uit, stroom door ons heen, 
wees kracht in ons, liefde, 
wees licht in ons, ruimte. 
Leer ons stil te zijn, leer ons open te zijn,  
uw heilige Naam in ons midden,  
uw heilig Woord in ons hart, 
verbondenheid met allen, grenzen doorbroken.  
Onuitsprekelijke, wees bij ons, 
raak ons aan. 
Door uw Heilige Geest  
en in Jezus’ Naam. Amen  
  
Moment met / voor de kinderen thuis 
  



Eerste lezing:   

Gedicht van Addy Oostdijk: Als ik niet meer goed kan lopen… 
Als ik niet meer goed kan lopen, 
geef jij mij dan jouw arm? 
Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 
maak jij mijn koude hart dan warm? 
Als ik stilsta op deze aarde, 
die maar jakkert en maar jaagt, 
geef jij mijn leven dan weer wat waarde, 
zodat mijn eenzaamheid vervaagt? 
Als ik schreeuw en huil van binnen 
laat jij mij dan niet alleen? 
Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 
draag jij mij door die moeite heen? 
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 
als in de diepte van het leven, 
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 
 
De voorganger leest lied 854. 

God, soms is het donker, we voelen ons alleen. 
Het water van de zee spoelt angstig om ons heen. 
God, U ziet ons zitten, U haalt ons uit de nacht. 
We voelen vaste bodem. Het licht straalt onverwacht.  
Zitten of opstaan ?Donker of licht?  
Vluchten of op weg gaan?  
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht.  
 
Orgelspel 
 
Schriftlezing: Johannes 5: 1 t/m 17 

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een 
bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, 
blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag 
hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke 
antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het 
wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En 
meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.  
Nu was het die dag sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, 
het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, 
zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. Maar de man die genezen 
was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren. 
Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom 
niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was 
die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen 
hem optraden. Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’  
 
Liederen ter bemoediging, 16: Een woning die zo ruim is…, mel. Lied 753 
Orgelspel: vers 1 

Een woning die zo ruim is  
als het hart van onze God, 
zo hemelsbreed en wereldwijd: 
daar komt geen mens te kort. 
  



De voorganger leest: de verzen 2 en 3 

O Eeuwige, verberg U niet, 
wees onder ons vandaag,  
maak woning, schep een ruimte die 
ons door de tijd heen draagt. 
 
Een huis dat vast staat als de trouw 
waarmee God ons bemint, 
waar niemand eenzaam is en elk 
de ander zoekt en vindt.  
 
Orgelspel: vers 6 

Wie onder ligt, wordt opgericht. 
Wie zich verheft die wordt 
genadig op zijn plaats gezet: 
voortaan een huisgenoot.  
 
Overdenking 
 
Lied 852 
De voorganger leest: de verzen 1,2 en 3 

U komt mij, lieve God, zo nederig nabij, 
in dagen van gemis en moeite vindt U mij.  
 
U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn, 
 
een man van smarten die ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, - o Heer die bij mij zijt.   
 
Orgelspel: vers 4 

Ik bid, U, laat het licht dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, ook dagen in mijn hart.  
 
Geloofsbelijdenis 

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
     en in de Geest van de Messias Jezus  
 de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël 
g: DE HEER IS ONZE GOD 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en uw naaste als uzelf. 
g: AMEN. 
 
 
Powerpoint Bethania - Kinderen en ouderen worden gezien 
  

http://pkgw.nl/uploads/klant508/files/Kinderen%20en%20ouderen%20worden%20gezien%205sec(1).mp4


Gebeden 
Inleiding:  
Gebed: Tussen alle onzekerheden in ons leven… (Kerk in Actie)  
God, 
Tussen alle onzekerheden in ons leven 
roepen we tot u om steun. 
Geef ons kracht om angst te overwinnen. 
Geef ons liefde om op nieuwe manieren samen te zijn.  
En creativiteit om voor anderen verschil te maken. 
 
We denken aan de mensen in Moldavië 
waar de zorg zoveel minder vraag aankan. 
Waar mensen zo weinig reserves hebben, zowel fysiek als emotioneel. 
Waar isolement in alle kwetsbaarheid een andere betekenis krijgt.  
God steun de Moldaviërs, wees met hen en geef hen vertrouwen. 
Wij zijn met hen, help hen te ervaren dat ze niet alleen zijn, maar omringd door Uw liefde.  
 
Leer ons vandaag allemaal op een nieuwe wijze kijken. 
Help ons te ontdekken dat we ook op anderhalve meter dichtbij elkaar kunnen zijn. 
Door het geloof, de hoop en de liefde die U ons voorleefde 
zijn we samen en steunen we elkaar. 
Hier, thuis en in Moldavië. 
Dat bidden en geloven we, in Uw Naam. 
Afsluiting en Onze Vader 
 
Mededelingen 
Collecten 
 
Slotlied: 418 

De voorganger leest vers 1. 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,     
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.     
Zijn wij in U één, samen op uw wegen,      
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.      
 
Orgelspel: vers 3  
Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
Wegzending en Zegen 
Door ons allen gesproken  
Amen. 
 


