Zondag 10 juli 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Pim Steenbergen, Middelburg
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim Wattel
Lezen: Luuk Boogert
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Gerda Vreeke
Deur- en collectedienst:
Frits Kruse
en Thilly van der Rijst
Rijdienst:
Leo Adriaanse en Jo Koole
Koffie: Anne-Marie Dekker(vroeg)
Marcella Kuiper en Anita Kooiman

Orgelspel:
Welkom door Gerda
gemeente gaan staan
Woord van vertrouwen
In dit huis
gewijd aan de Eeuwige
zijn wij samengekomen
met onze vragen en twijfels
onze harde kanten en onze zachtheid
- - gebedstilte - Wij zijn verenigd in ons verlangen
naar de bron van liefde, goedheid en trouw
die wij God noemen,
kracht die ons draagt,
nu en altijd. Amen
Morgenlied 221

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde 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.
gemeente gaat zitten
Gebed
Credo: gedicht van Remco Campert
Orgelspel
Inleiding op de lezingen: “de stilte en de storm”
Lezingen door Luuk Boogert
Psalm 131: een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.
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Marcus 4: 35 t/m 41
Jezus heeft macht over wind en water
’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar
de overkant van het meer.’ Jezus zat al in de boot. Ze gingen
weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook
nog andere boten mee. Toen begon het hard te stormen. De
golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water.Jezus lag
achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen:
‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’
Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water:
‘Houd op! Wees stil!’ Het hield op met waaien, en het water
werd helemaal rustig.
Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang?
Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij?’ De leerlingen
schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen
elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is
deze man?’
Zingen lied 352: 1, 2, 3, 4 en 7

4

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkre nachten
en 't gevaar dat wij niet achten :
richt U op en strek uw hand!
3. Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.
4. Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.
7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!
Overdenking
Orgelspel
Zingen lied 932
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2. Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt de dorst.
3. Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.
4. Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durft te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader,
De acclamatie is Adem van God, vernieuw ons bestaan, Liedboek 368-G

Mededelingen door Gerda
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Noodhulp Oost Afrika”
uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp aan Oost Afrika
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.
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We zingen staande ons slotlied 978

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
7

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
Omdat de hemel mij begroet.
Zegen
Volgende vieringen / activiteiten:
17 juli:
24 juli:
31 juli:
7 augustus:
14 augustus:

ds. Monique van Zoest, Zetten
ds. Aries van Meeteren, Sliedrecht
ds. Joep de Valk, Domburg
ds. Wilma Hartogsveld, Oosterhout
ds. Foekje Dijk, Dalfsen
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