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Morgendienst 3 juli 2022 9:30 uur, Ontmoetingskerk te Noordeloos 
 
Welkom 
 
Lied: 66: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen; 
eer Hem op ieder continent. 
Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen 
hoe ontzagwekkend groot U bent. 
De hele wereld is getuige; 
uw vijand knielt zelfs voor U neer. 
Laat alle mensen voor U buigen, 
uw naam bezingen tot uw eer.’ 
 
2. God laat ons steeds zijn macht ervaren; 
kijk vol aanbidding met mij mee: 
Hij bracht de golven tot bedaren, 
maakte een pad dwars door de zee. 
Zijn volk kon veilig oversteken; 
we prezen God, we bleven droog! 
De Heer laat zich niet tegenspreken; 
Hij houdt de volken in het oog. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: 66: 3 en 5 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
3. Dank onze God, Hij geeft ons leven. 
Zing, alle volken, prijs Hem luid. 
Hij heeft ons nieuw houvast gegeven; 
nu gaan wij niet meer onderuit. 
Wij zijn gelouterd door het lijden, 
moesten door vuur en water gaan. 
Maar U bood ons, toen U bevrijdde, 
een ongekende welvaart aan. 
 
5. Kom, luister, Gods vertrouwelingen, 
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij: 
Hij gaf mij reden om te zingen, 
zodra ik riep, verhoorde Hij. 
Hield ik me bezig met het kwade, 
dan had de Heer mij niet gehoord. 
Maar Hij is trouw en vol genade. 
Goddank! Hij hoorde ieder woord. 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadewoord 
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Psalm 68 (NBV21) 
20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons. 
21 Onze God is een reddende God, bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood. 
 
Glorialied: 103: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 
 
2. De HEER omringt je altijd met het goede. 
Hij zal je met geluk en schoonheid voeden. 
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren. 
Hij wilde zich aan Mozes openbaren. 
Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar. 
 
Kinderen nemen kaars mee naar KinderWoorddienst 
 
[Ik voer een kort gesprekje met de kinderen.] 
 
Lied: 285: 1, Het licht is ons voorgegaan 
 
Het licht is ons voorgegaan 
en straalt als een lopend vuur. 
Het wijst ons de weg hoe wij 
in vrede kunnen gaan. 
 
Gebed om de geest 
 
Lezing OT: Jesaja 66: 10–14 (NBV21) – lector 
 
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar 
treuren nu samen met haar jubelen. 
11 Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten 
zullen je zogen en verkwikken. 
12 Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken 
als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden 
gewiegd op haar schoot. 
13 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden. 
14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn 
dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid. 
 
Lied: 333, Kom, Geest van God 
 
Kom, Geest van God,  
maak onze harten open,  
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dat Christus bij ons woning vindt. (2x) 
 
Lezing NT: Lucas 10: 1–11 en 17–20 (NBV21) – lector 
 
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere 
stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. 
2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of 
Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 
3 Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 
4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. 
5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 
6 Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je 
terugkeren. 
7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het 
ene huis naar het andere. 
8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 
9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 
10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 
11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u; maar 
bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 
 
[12–16 overslaan] 
 
17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan 
ons bij het horen van uw naam.’ 
18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 
19 Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht 
van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 
20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie 
naam in de hemel opgetekend is.’ 
 
Lied 835, Jezus, ga ons voor 
 
1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede, 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 



 4 

Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Verkondiging 
 
Lied 973, Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 
 
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of honger wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
Kinderen komen terug 
 
Gebeden – met stil moment – gezongen onze vader 
 
Lied 369b, Onze Vader in de hemel 
 
Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiedde zoals in de hemel ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Aandacht voor de collecte, gelegenheid om kinderen op te halen 
 
Slotlied 425, Vervuld van uw zegen 
 
Zegen 
 


