
Orde van dienst 
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 

of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  

 Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar het muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
  Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 
  hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, 
  

  laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 
  geborgen in de bevende zekerheid, 
  

  dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
  van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.   (NLB 920) 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: Ps 33: 2 
  

2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
   want waarheid is al wat Hij zegt. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
   op liefde rust zijn heilig recht. 
   Die zich openbaarde overal op aarde, 
   alles spreekt van Hem. 
   Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
   schiep Hij door zijn stem. 
  
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met U         
 G: Ook met U zij de Heer 
V: Onze hulp is in de Naam van de Here God 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
 G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  
V: Genade en vrede voor u, van God de Vader en van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest.  
 G: Amen 
  
Zingen: Ps 33: 8  
  

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   zijn heilige naam is onze vreugd. 
   Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
   uw barmhartigheid. 
   God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
   nu en voor altijd.                                                   
  

   (gemeente gaat zitten) 
  



Gebed om Gods ontferming 
  
Zingen (Glorialied): Ps 68:  7 
  

7 God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   Zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 
  
  
Zingen: NLB 701: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
   onder haar de chaos van de eerste dag; 
   zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
   wachtend op het Woord totdat zij baren mag. 
  

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
   zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
   zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
   dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
  

3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
   maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
   bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
   niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
  

4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
   gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
   de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 
   vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
  
Kinderen naar de kindernevendienst. Zingen: Vlam van ons bestaan 
  

Lezen: Job 30: 20-26,  Job 38: 1-4 en 8-12  
  
Zingen: NLB 850: 1, 2, 3, 4 en 5    
  

1 Geen taal bij machte U te meten,            2 Wie was erbij toen gij de zeeën, 
   geen woord toereikend om het licht de chaos tot bedaren riep? 
   te schatten van uw eeuwig wezen.             Waar waren wij toen Gij het leven, 
   Wie zijn wij voor uw aangezicht?               het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 
  



3 Wie zijn wij dat wij zouden weten           4 Hoe zouden wij U kunnen peilen? 
  de oorsprong van wat leven is,  Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
  de tijd door u ons toegemeten,  Verborgen blijven uw geheimen, 
  de toekomst, uw geheimenis?              uw schepping maakt ons sprakeloos. 
  
5 Geen mens bij machte uit te leggen 
   wat in uw plan besloten ligt. 
   Wij hebben het van horen zeggen 
   en dorsten naar uw onderricht.  
  

Lezen: Markus 6: 42 - 52 
  

Zingen: NLB 917: 1, 2, 3, 4, 5  en 6 
  

1 Ga in het schip, zegt Gij,  2 Geeft Gij ons nu een steen, 
   steek van het strand.     Meester, voor brood? 
   Vaar tegen wind en tij,     Laat Gij ons nu alleen? 
   vaar naar de overkant,     Laat Gij ons in de nood? 
   wacht daar op Mij.      Zendt Gij ons heen? 
  

3 Wij zien alleen nog maar  4 Wandelt Gij als een schim 
   water en wind.      over het meer? 
   Zegt Gij dan: wacht Mij daar?    Werd Gij een verre glimp? 
   Wij, nu de nacht begint,     Heer, zijt Gij onze Heer, 
   weten niet waar.      kom van de kim! 
  

5 Kom met uw scheppingswoord 6 Ik ben het, zegt Gij dan. 
   in onze ziel!       Kom maar met Mij 
   Spreek dat de wind het hoort!    mee naar de overkant. 
   Kom, dat het water knielt,     Wees maar niet bang, zegt Gij, 
   bij ons aan boord!      hier is mijn hand. 
  

Overdenking: „Wees niet bang, Ik ben het.” 
  

Zingen: NLB 920: 1, 2 en 3 
  

1 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 
   hebt boven't nameloze mij uitgetild, 
  

2 laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 
   geborgen in de bevende zekerheid, 
  

3 dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
   van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 
Gebeden samenkomend in het Onze Vader  
  
Collecte (1e: ? / 2e: PGE) 
  
Zingen: NLB 695: 1,2, 3, 4 en 5 
  

1 Heer, raak mij aan met uw adem,     2 Raak met uw adem mijn onrust  
   reik mij uw stralend licht,         tot ik de rust hervind. 
   wijs mij nieuwe wegen,         Al mijn wonden heelt Gij: 
   geef op uw waarheid zicht.         Gij ziet in mij uw kind. 



  
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
  
4 Kom en doorstraal mijn dagen,  5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
   Geest van God uitgegaan,      geef ons een vergezicht! 
   die mijn ogen opent      Draag ons op uw vleugels, 
   voor wie nu naast mij staan.    zegen ons met uw licht! 
  
Zegen    Gemeente zingt: Amen, amen 
  

 


