
Liturgie 11 september 2022 

 
Voorg.: Ds. L.C.P. Deventer 
Viool: Maartje Crajé  
Hobo: Brechtje Crajé 
Foto’s: Bas Blok 
Namens de kinderkerk: Mw. Heleen Kapteijn, mw. Margriet Kloosterman  
Jeugdouderling: Dhr. Wilco Blaak  
Afsluiting kinderkerk voor: Brechtje Crajé, Rick Overwater, Rosa-Lynn Paauwe, en Céline Smallegange 

 
Voorzang  gezang 96a: refrein allen, coupletten : 1 en 3 mannen en jongens , 2 en 4 vrouwen en meisjes 
 

Refrein: 

Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 
 
1.Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
Treed in zijn tempel met uw offeranden, 
kondig zijn roem bij de heidenen aan. Refr.  
 
2.Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land. Refr.  
 
3.Roep tot de volkeren: God is de koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. Refr.  
 
4.Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refr.  
 

Mededelingen 

Aanvangspsalm 65: 1, 4  

 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 

 in uw verheven oord. 

 Wij zullen ons naar Sion keren 

 waar Gij ons bidden hoort. 

 Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

 tot U komt al wat leeft, 

 tot U, o redder uit ellende, 

 die alle schuld vergeeft. 

 

4. Gij plant de bergen vast in d'aarde, 

 omgord met heldenmoed. 

 Gij, die de heidentrots bedaarde, 

 stilt ook de watervloed. 

 De volkeren van verre vrezen 



 de tekens van uw macht, 

 U prijzend komt het licht gerezen, 

 het juicht tot in de nacht. 

 

Stil gebed / Votum / groet 

 
Gezang 276: 1, 2 
 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

De kinderen.. 

 

Gezang 218: 1, 3, 4, 5 

 

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
Dank bij U komen mag. 

Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan.  

 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift 

 

 

Lezing: Psalm 107: 23- 31  

 



23Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, 24ze zagen de daden van de 
HEER, zijn wonderen op de oceaan. 25Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte Hij de golven op. 26Zij 
stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag keerde om van ellende, 27ze tolden en 
tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets. 28Ze riepen in hun angst tot de HEER – Hij leidde 
hen weg uit vele gevaren, 29Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. 30Het verheugde hen 
dat de zee tot rust kwam, Hij bracht hen naar hun veilige haven. 31Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 32Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, Hem loven in de kring 
van de oudsten. 

 

Lezingen: Mc 4: 35-41   

 

35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het meer 
oversteken.’ 36Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren 
samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de 
boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze 
maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen Hij wakker 
geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging 
liggen en het water kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven 
jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, 
dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ 

 

Lied 448: 1, 2, 3 (ELB)  

 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 

als jij je ogen sluit. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel samen met Maartje en Brechtje Crajé: God and God alone, (Ph Mchugh) 

 

Lied: Ik ben veilig in Jezus armen ( van stichting opwekking no. 86) 

Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben  

Nen ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
Is het soms net alsof niemand me ziet 



Net of er niemand meer is die me mist 
Dan mag ik weten dat Jezus er is 

Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben als ik andere soms word gepest 
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem 

Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben Jij bent veilig in Jezus armen 
Veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar jij zo veilig bent... 

 
Voor- en dankgebed   
 
Afscheid van de oudste kinderen van de kinderkerk  
 

Heleen Kapteijn: inleidend woord: een herinnering en aansporing, de namen 

 
Elk kind ontvangt een zegen (Ds. Deventer en Margriet Kloosterman) 
 
en een rugzakje  (Wilco Blaak) 
 
We zingen de kinderen staande toe:   
 
Gezang 863: 1, 5, 6  
 

1. Nu laat ons God de Here 

 dankzeggen en Hem eren, 

 want goed zijn alle dingen 

 die wij van Hem ontvingen. 

 

5. Wij bidden U, Algoede: 

 wil altijd ons behoeden; 

 de kleinen en de groten, 

 houd ze in uw hart besloten. 

 

6. Bewaar ons in uw waarheid, 

 geef ons op aarde vrijheid, 

 met alle mensen samen 

 uw rijk, Heer, te beamen. 
 
Wilco Blaak: De Bijbel 
 
 

 



Slotgezang 871: 1, 2, 3, 4 

 

1. Jezus zal heersen waar de zon 

 gaat om de grote aarde om, 

 de maan zijn lichte banen trekt, 

 zover het verste land zich strekt. 

 

2. Het lied in alle talen zal 

 zijn liefde loven overal, 

 en uit de kindermond ontspringt 

 de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

 wie was gevangen wordt bevrijd, 

 wie moe was komt tot rust voorgoed, 

 wie arm was leeft in overvloed. 

 

4. Laat loven al wat adem heeft 

 de koning die ons alles geeft. 

 O aarde om dit nieuw begin 

 stem met het lied der englen in. 
 

Zegen/Amen 
 
Mark Christiaanse/ Maartje Crajé: Hevenu .. 
 
Hevenu shalom aleichem (3x)  
Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. 
 
Ik wens je vrede van God (3x) 
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer. 
 

 

Collectedoel: Plastic soup foundation 

 

Het plastic probleem bedreigt niet alleen onze oceanen, de dieren en het milieu, het tast ook de 

gezondheid van mensen aan omdat microplastics in ons eten en drinken terechtkomen. De  plasticsoep 

stoppen! Dát is de missie van Plastic Soup Foundation. We houden ons bezig met het stoppen van de 

plasticvervuiling bij de bron. Educatie vormt vanzelfsprekend een belangrijke pijler van ons werk, want 

kinderen zijn de toekomst.  

 
 
Komende diensten:  

 

De gebruikelijke dienst van voorbede en handoplegging ter genezing en toerusting op ziekenzondag 

vervalt i.v.m. het coronaprotocol in onze kerk. 

 

18 september: 09.30 u. startzondag (N.B. let op de aanvangstijd) 

Dan vieren we de start van het winterwerk en we hopen dat u daar allen bij aanwezig zult zijn. De 

Startzondagcommissie heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met als hoofdthema ”Aan 

tafel”. Dus bent u uitgenodigd om te blijven eten.  Praat en luister naar elkaar onder het genot van een 

heerlijke maaltijd.  Verder zijn er activiteiten voor iedereen, jong en ouder. Iedereen is dan ook van harte 

welkom. Wanneer u niet deelneemt aan een workshop mag u toch gerust blijven en een kop koffie of thee 

meedrinken. We rekenen op uw aller aanwezigheid. Vergeet niet u zelf op te geven. 



 

25 september: 10.00 u. Arjan de Jong,  

Jeugddienst 

Muziek: talenten uit de gemeente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


