
Grote- of Johanneskerk Ichthuskerk

 

Verhaal van de zondag bij Jona 2: 1-11 en Mat. 14: 22-33

Golven
Met het mooie weer van de afgelopen dagen kwamen er ook 
berichten over mensen die in moeilijkheden zijn geraakt bij het 
zwemmen in zee. Meegesleurd door de stroming, verdronken in de 
golven. Water, hoe aangenaam ook om verkoeling te brengen en 
om dorst te lessen, water kan gevaarlijk zijn.

Dat ervoeren de leerlingen van Jezus ook, toen ze in een boot op 
het meer waren en er storm opstak. En Jona heeft het ervaren, 
toen hij in zee geworpen was nadat het schip waarop hij meevoer 
dreigde te vergaan in een storm. 

Het kan stormen in je leven. Je kunt het gevoel hebben dat je 
door de golven overspoeld wordt en ten onder gaat. En dan?
Jona werd opgeslokt door een grote vis. En in het binnenste van 
die vis schreeuwde hij tot God om hulp.

In Jona kun je spijt herkennen, spijt om zijn weigerachtig gedrag 
ten opzichte van de opdracht die hij van God ontvangen had.

Hij had spijt, maar wist ook bij wie hij terecht kon in zijn nood. 
Ook de leerlingen riepen om hulp. Ze voelden zich verlaten door 
Jezus, die hen op weg had gestuurd en nu niet bij hen was toen 
de storm opstak. En toen ze Jezus in de verte toch zagen, was het 
Petrus die het waagde om over het water naar Jezus te willen lopen. 

Vertrouwend, moedig. Tot de angst hem weer beving en hij 
dreigde weg te zinken. Ook hem, de enthousiaste Petrus, was 
twijfel niet vreemd.
Maar Jezus pakte hem vast en de storm ging liggen.

Hoe je ook in de storm terechtgeko-
men bent, door eigen schuld of door 
omstandigheden, hoe je er ook in 
zit, in wanhoop, vertrouwen of 
twijfel, je mag uitzien naar en 
vertrouwen op de nabijheid van 
Hem die altijd bereid is zijn hand 
naar je uit te strekken.

z.o.z.
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Jacqueline van Sprang

COLLECTEN
Uw bijdragen zijn nodig.
1e collecte: voor de Kerk naar:
NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte: voor de Diaconie
NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte: is bestemd voor plaatselijke evangelisatie.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van de 
evangelisatiecommissie bij de Regiobank:
NL30 RBRB 0827 9855 76 o.v.v.: collecte 9 augustus 2020.

Helpt u mee de collecteopbrengsten

op het normale peil te houden? 

OUD PAPIERACTIE
Vanaf za. 15 aug. kunt u weer oud papier aanbieden.

LET OP DE CORONA-MAATREGELEN !!!!!!!!

0900-12.00
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Litur gie  zondag 9 augustus

Zingen: aanvangslied 216.

Votum en groet.

Drempelgebed.

Luisteren naar:
 Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
 (opname Ned. zingt in st-Bonaventurakerk)
 https://www.youtube.com/watch?v=6Kzwze91thE

Gebed om ontferming.

Luisteren naar:
 O, hoogt'en diepte looft nu God.
 (opname Ned. zingt St-Joriskerk).
 https://nederlandzingt.eo.nl/lied/o-hoogt-en-diep    
 te/POMS_EO_16033314

Gebed bij de opening van het Woord.

Schriftlezingen: 1 Samuël 25 : 1 - 28 en 32 - 34.

Luisteren naar:
 Behoed en bewaar Gij ons lieve God (1, 2 en 3).
 (opname samenzang Herv. kerk Finsterwolde).
 https://www.youtube.com/watch?v=rJ3T3Hqn3tY

Verkondiging.

Orgelspel.

Gebeden.

Slotlied zingen Lied 418 : 1, 2 en 3.

Zegen (met het gezongen amen).

1. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
wijs Gij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn,
omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn,
omgeef Gij ons met Uw zegen.
 
2. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
 
3. Behoed en bewaar Gij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

.

CHT:
Dringende oproep: In januari 2021 treden 6 kerkenraadsleden af. Er is behoefte aan 6 

nieuwe kerkraadsleden. Nu heeft u de kans om samen met ds Rob Maas sturing te geven 
aan een solide instituut. Snel reageren betekent een grotere functiekeuze. Iedereen heeft zo zijn 
of haar voorkeuren. Reageren: scriba@pkn-lekkerkerk.nl of 660607. Wij rekenen op u! 

GEZO

de Kerkenraad
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EXPLOSIE.
Door een enorme explosie in de haven van 
Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden 
gewonden gevallen.

De halve stad is beschadigd en zeker 300.000 
mensen zijn dakloos.
De nood is hoog en uw steun is zeer hard nodig!

Op zondag 23 augustus is de 2e collecte 
voor de getroffenen van Beiroet.

Geef op NL11 RABO 0333 8284 61 (Diaconie)

Help mee, Geef ruim voor deze ramp.

De Diaconie


