
 
ORDE VAN DIENST 

11e zondag van de zomer 
30 augustus 2020 

Thema: Storm op het meer 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Ambtsdrager: Tiny Hendriks 
Organist: Chris van Os 
mmv Annet Pols (zang) 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 121: 1 en 2  
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. 

2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

Bemoediging en Groet 

Zingen  Psalm 121: 4 
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. 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

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! 

Voor de kinderen 

Lezen   Matteus 8: 23-27 
door Tiny Hendriks 



Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te 
kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maak-
ten hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom 
hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het 
water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: 
‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’ 

Overdenking 

Orgelspel  

In Memoriam Dries Vlieger 
Zingen  Lied 886  
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 

Gebeden 

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. 

Wegzending en zegen 

Zingen  Lied 416: 4 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


