Orde van dienst zondag 20 juni 2021 PG Lekkerkerk – GoJ-kerk 10:00 uur
Thema: Wat doe je als het stormt?
Voordat de dienst begint kunt u thuis een kaars klaarzetten die u aan kunt steken wanneer de
voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Welkom en mededelingen
Luisteren naar Lied 150 (orgel en zang)
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, verheerlijkt 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.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Groet
vg
De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer
Bemoediging
vg
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen
Drempelgebed afgesloten met...
vg
…......door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen
(gemeente gaat zitten)
Kyriëgebed
Glorialied 412: 1 en 3 via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=D1At2jY7UhU
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij Uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Gebed bij de opening van het Woord
Moment voor de kinderen (thuis) – Storm op het meer zie link (ook op de zondagsbrief)
https://www.youtube.com/watch?v=OtGczlFVJzA van kindertheater Knettergek of de Henkie
Show via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=npzplnRg5vk
Luisteren naar Lied – Je hoeft niet bang te zijn
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8FqVYRzKp7g
Lezing: Job 30: 15 – 26 en Job 38: 1
15 Verschrikkingen storten zich over me uit, mijn eer wordt weggevaagd als door de wind,
als een wolk vervliegt mijn aanzien. 16 Nu stroomt het leven uit mij weg, ik ontsnap niet meer
aan mijn ellende. 17 ’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, het bloed in mijn aderen
komt niet tot rust. 18 Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn
mantel. 19 Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden. 20 Ik
roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. 21 U bent
wreed voor mij geworden, met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. 22 U tilt me op en
laat me rijden op de wind, uw woedende storm schudt mij heen en weer. 23 Ja, ik weet dat u
mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle levenden. 24 Maar keert men
zich tegen een mens in nood, wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept? 25 Heb ik niet
gehuild om wie in nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige? 26 Ik hoopte
op het goede, maar het kwade kwam, het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.
38: 1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm.
Luisteren naar U bent aanwezig – Sela via YouTube https://youtu.be/nAIZmCHd9Ro
1 U bent aanwezig in stormen of stilte.
De schepping toont uw macht.
U bent aanwezig waar zon is of regen.
Uw licht schijnt in de nacht.

2 U bent aanwezig als vriend of als vreemde.
U geeft ons aan elkaar.
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken,
in glimlach of gebaar.

Refrein: Maak ons hart een huis waar uw liefde woont.
Laat ons spreken van uw grote trouw.
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.
Om een zegen te zijn in uw naam. (2x)

3 U bent aanwezig in blijdschap en tranen.
In zwakte toont U kracht.
U bent aanwezig in denken en dromen.
Uw stem klinkt in de nacht.

4 U bent aanwezig in geloof en in twijfel.
U houdt mij stevig vast.
U bent aanwezig, vandaag en ook morgen.
Uw plan staat eeuwig vast.

Refrein (2x)
Evangelielezing:
Marcus 4: 35 – 41
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het
meer oversteken.’ 36 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. 37 Er stak een hevige storm op en de
golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 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?’ 39 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. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog
steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij
toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
Luisteren naar Lied 352: 1, 2, 5 en 7 (orgel en zang)
1 Jezus, Meester aller dingen,
2 Gij weerstaat de boze machten,
Woord van God van den beginne,
storm en ontij, donkere nachten
in het lot der stervelingen
en 't gevaar dat wij niet achten:
brengt Gij tekenen tot stand.
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.

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

Uitleg en Verkondiging
Luisteren naar Lied 864: 1, 2 en 5 (orgel en zang)
1 Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood
5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.

2 God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.
Gedenken Cornelis (Cor) Buijs
Luisteren naar Ich bete an die Macht der Liebe
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=J7M1W6xFSsc
1 U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart,
die mij gezocht heeft, hoe ’k haar griefde,
die ’k zoeken mag, schoon gans onwaard.
’k Vergeet mij zelf, waar ’k in de golven
dier zee van liefde word bedolven.

3 U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis;
in U alleen heb ik het leven,
en niet in ’tgeen geschapen is;
bij U is rust, bij U verblijden;
aan U wil ook mijn hart zich wijden.

Dankgebed en voorbeden afgesloten met moment voor stil gebed en gezamenlijk 'Onze
Vader'
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 939: 1 en 3
1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
Wegzending en zegen met gezongen Amen

3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

