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Voorbereiding
Welkom
(allen gaan staan)
Bemoediging
Onze hulp is de Naam van de Heer,
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
O God, keer U om naar ons toe
(allen) en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
(allen) en geef ons uw heil. Amen.

Psalm van de zondag, 98: 1 en 2
(allen gaan zitten)
Smeekgebed
(afgesloten door):
…., om dit alles roepen wij u.
2x Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u.
Glorialied, 705: 1, 2 en 3
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Dienst van het woord
Groet
De Heer zal bij u zijn!
(allen) De Heer zal u bewaren!
Gebed van de zondag
Eerste lezing, Psalm 98: 4 -9
Zingen, Psalm 98: 3
Tweede lezing, Marcus 6: 45 - 52
Zingen, 339a
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgel / pianospel
Zingen, Psalm 98 : 4

Dienst van het delen
(gedachtenis)
Dankgebed en voorbeden
(elke voorbede wordt afgesloten door:)
….., zo bidden wij:
- Hoor ons bidden, God, en luister wees nabij in licht en duister

Stil gebed
Onze Vader. (nieuwste NBG versie)
Mededelingen
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Slotlied 467 (rode) liedboek der kerken 1973
1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!
2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Wegzending en zegen…….., Amen
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