Zondag 25 juli 2021
6e zondag van de zomer
orde van dienst

Storm op het meer
Edinburgh 2014 Gert Landman

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
Dik speelt Preambule no 1 van Louis Vierne
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Eeuwige zal bij u zijn!
De Eeuwige zal u bewaren!
Aanvangslied Psalm 107: 1, 3 en 4 allen
‘Gods goedheid houdt ons staande’
-we gaan zittenKyriegebed gezongen: Lied 301e
refrein organist, herhaald door solisten:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
strofen voorganger, daarna steeds refrein allen:

Glorialied Lied 869: 1 en 4 solisten, 5 allen
‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’
Gebed van de zondag
Kindermoment
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Lied 935: 1 en 2 solisten, 3 allen

‘Je hoeft niet bang te zijn’

Tijdens het naspel: kinderen naar de nevendienst
Eerste lezing Jesaja 63 : 7-14
Solozang Psalm 69a uit de aanvullende bundel ‘Psalmen anders’
Red mij, o God naar Psalm 69
1

Voorzang: Red mij, o God, nu ik wegzak in de modder,
nergens een stevige bodem voor mijn voet.
Solisten: Kom mij te hulp, als het water mij omlaag trekt.
Antwoord mij, Eeuwige, U bent trouw en goed.
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Voorzang: Achter mij, om mij heen, alles is vijandig,
alles wat mij in het leven overspoelt.
Waar kan ik vluchten voor mensen die mij haten?
Of ga ik vluchtend mijn onheil tegemoet?
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Solisten: Kom mij bevrijden van al wie mij belagen.
Toon uw ontferming, o God die leven doet.
Haal mij omhoog uit het slijk dat mij omlaag trekt.
Antwoord mij, Eeuwige, U bent trouw en goed.
tekst en melodie Gert Landman

Evangelielezing Marcus 6 : 44-52
Zingen Lied 917: 1 solo, 2 en 3 solisten, 4 solo, 5 en 6 solisten
‘Ga in het schip, zegt Gij’
Verkondiging
Meditatieve muziek
Zingen Lied 352: 1 en 2 solisten, 5 en 6 allen ‘Jezus, Meester aller dingen’
Mededelingen / collecte
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Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (melodie Rien Verbeek)

Slotlied Lied 869 : 6 en 7 allen ‘Ik wil U, Heer, mijn leven lang’
Intussen komen de kinderen terug
Gezongen zegen
Lied 429c
Amen (3x gemeente)
Orgelspel
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Aan deze viering werkten mee:
Ds. Gert Landman, voorganger
Peter Eimers, ouderling
Gina Pander, diaken
Ellen Bol, lector
Dik Boelee, muziek
Saskia Wiegeraad en Pieter Jan van der Vliet, solisten
Marianne Boer, kindernevendienst
Jon de Gier en Lydia Steensma, regie kerkTV
Kees Dogger, koster
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