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Mededelingen

Intochtspsalm lied 868:1,4 868:1

1.      Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
        Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
        Kom allen saam,
        psalmzing de heilige naam,
        loof al wat ademt de Here.

4.      Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
        lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
        Denk elke dag
        aan wat zijn almacht vermag,
        die u met liefde bejegent.

Stil gebed / Votum en groet / Verootmoediging / Vrijspraak

Lied 150 Loof God loof Hem overal

1.      Loof God, loof Hem overal.
        Loof de Koning van ’t heelal
        om zijn wonderbare macht,
        om de heerlijkheid en kracht
        van zijn naam en eeuwig wezen.
        Loof de daden, groot en goed,
        die Hij triomferend doet.
        Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2.      Hef, bazuin, uw gouden stem,
        harp en fluit, verheerlijk Hem!
        Citer, cimbel, tamboerijn,
        laat uw maat de maatslag zijn 
        van Gods ongemeten wezen,
        opdat zinge al wat leeft,
        juiche al wat adem heeft
        tot Gods eer. Hij zij geprezen.



Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Lezing  Marcus 4:35-41

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen
hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en
namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met
de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de gol-
ven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar
hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem
wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en
zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer
kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo
weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen
door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de
wind en het meer hem gehoorzamen?’

Gezang 352:1,2,5,6,7

1.      Jezus, meester aller dingen,
        Woord van God van den beginne,
        in het lot der stervelingen
        brengt Gij tekenen tot stand.

2.      Gij weerstaat de boze machten,
        storm en ontij, donkere nachten
        en ’t gevaar dat wij niet achten:
        richt U op en strek uw hand!

5.      Gij hebt, uit de dood verrezen,
        ’t boos getij terecht gewezen,
        en het water zal U vrezen,
        ’t water brengt ons weer aan land.

6.      Hoe hebt Gij ons lot gedragen
        om het oude te begraven,
        Jezus, goede hoop en haven,
        uitzicht van het nieuwe land.



7.      Zend uw adem, wend de steven,
        dat uw schepelingen leven
        door uw goede Geest gedreven
        met het loflied in de mond!

Prediking met aansluitend  Aria – F. Mendelssohn

        Er kennt die rechten Freudesstunden, 
        er weiß wohl, wenn es nützlich sei; 
        wenn er uns nur hat treu erfunden 
        und merket keine Heuchelei, 
        so kömmt Gott, eh wir uns versehn, 
        und lässet uns viel Guts geschehn.

Vertaling: Hij weet wanneer het uur der vreugde 
        slaat, Hij kent de tijd, Hij weet wel raad;
        en als Hij vaststelt dat wij trouw zijn,
        geheel oprecht, en ongeveinsd,
        dan komt God, eer wij Hem verwachten,
        en maakt ’t goed, in overvloed.

Gezang 835

1.      Jezus, ga ons voor 2   Valt de weg ons lang,
        deze wereld door, zijn wij klein en bang,
        en U volgend op uw schreden       sterk ons, Heer, om zonder klagen
        gaan wij moedig met U mede. achter U ons kruis te dragen.
        Leid ons aan uw hand Waar Gij voor ons trad,
        naar het vaderland. is het rechte pad.

3.      Krimpt ons angstig hart 4.  In de woestenij,
        onder eigen smart, Heer, blijf ons nabij
        moet het met de ander lijden, met uw troost en met uw zegen
        Jezus, geef ons kracht tot beide. tot aan ’t eind van onze wegen.
        Wees Gij zelf het licht Leid ons op uw tijd
        dat ons troost en richt. in uw heerlijkheid.

Voor- en dankgebed met gebedsintenties uit de gemeente



Gezang  416

1.      Ga met God en Hij zal met je zijn,
        jou nabij op al je wegen
        met zijn raad en troost en zegen.
        Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.      Ga met God en Hij zal met je zijn:
        bij gevaar, in bange tijden,
        over jou zijn vleugels spreiden.
        Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.      Ga met God en Hij zal met je zijn:
        in zijn liefde je bewaren,
        in de dood je leven sparen.
        Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

Zegen met gezongen AMEN


