
 
ORDE VAN DIENST 

1e zondag van de zomer 
24 juni 2018 

Thema: Uitzicht 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 31: 1 en 6 
1. Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

6. Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Zingen  Gezang 467: 1, 2 en 3 
1. O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grond'looz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

2. O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

3. O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

Tien Woorden als lofzegging 
afgewisseld met Lied 103e 
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft. 

Gebed bij de opening van de Schriften 



Gesprek met de kinderen 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk  

Lezen   Job 30: 20-26; 38: 1 
door Eric Jan van de Mheen 

Zingen  Lied 942 
1. Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Lezen   Marcus 4: 35-41 

Zingen  Psalm 107: 10 en 13 
10. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

13. Hun vege levens spaart Hij, 
de golven maakt Hij stil. 
Het stormgeweld bedaart Hij, 
het voegt zich naar zijn wil. 
Scheepsvolk, heradem weer, 
gij kunt aan rust u laven 
en dank nu God de Heer, 
Hij leidt u naar de haven. 



Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  Lied 939 
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

2. U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

Gebeden 

Collecten  Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas  

Zingen  Lied 755  
1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in ’s Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’


