
Zondag 9 augustus 2020 
Voorganger: ds. Bert Altena 

 
 

 WELKOM!



Orgelspel

Organist is vandaag: 
Margriet Bussemaker



Voorbereiding

Tijdens het luiden van de klok, 
worden we stil  
in voorbereiding op de dienst.



Welkom namens de kerkenraad



Psalm 70: 

melodie 
tekst gesproken 
melodie



Haast u om mij te redden, God! 
O Heer, doe uw verlossing dagen. 
Maak hen beschaamd die mij belagen. 
Drijf met de spotters zelf de spot. 
Verlos, o Heer, mij uit de handen 
van wie mij naar het leven staan. 
Doe Gij het lachen hun vergaan, 
dan vluchten zij voor eigen schande.



Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurende zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed U om mijn lot te wenden.





Drempelgebed (lied 292)
Onze hulp is in de Naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Onderricht mij in uw woorden 
schenk mij leven op uw wegen 
Laat uw woorden in ons branden 
als een vuur voor hart en handen 
Dat uw goedheid mij mag vinden 
dat uw heil mijn toekomst wordt 
en uw woord mijn weerwoord is 
 



waar het leven wordt weersproken 
Laat uw woorden in ons branden 
als een vuur voor hart en handen. 
Blijf gedenken wie wij zijn. 
Gij, mijn hoop waar nog de nacht 
duurt; 
Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben. 
Met uw woord schenkt Gij het leven. 
Laat uw woorden in ons branden 
als een vuur voor hart en handen. 
AMEN



Kyrie en Gloria = Lied 155 

melodie 
1 – 3 gesproken, melodie gespeeld 
4 gesproken 
5 – 7 gesproken gemeente 
8 en 9 gesproken, melodie gespeeld









Alleen een vis 
is aan haar hart geborgen, -  
mij mensenkind, mij vogel van de 
morgen, 
mij dompelt zij in duisternis. 

Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij ‘t kwade met het 
kwade, 
verhult Gij mij uw aangezicht?



Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten, 
voor eeuwig achter mij de poort 
gesloten 
naar ‘t leven en zijn overvloed? 

Zie mij weer aan, 
zie ‘t zeewier om mijn slapen; 
moet dan de krans, Heer, voor mijn 
hoofd geschapen, 
verdorren en verloren gaan?







Inleiding op de zondag



Dienst van het woord

Groet 
De Heer zij met u 
ook met u zij de Heer 

Gebed van de zondag



Lezing

Lezing Mat. 14: 22 – 33 

Lied 933: 
melodie 
tekst gelezen, met melodie









Overdenking





Orgelspel



Lied 352 

1 – 2 gesproken 
3 – 4 gesproken, melodie gespeeld 
5 gesproken 
6 gesproken gemeente 
7 gesproken, melodie gespeeld



Jezus, meester aller dingen, 
woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 

Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ‘t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand!







Gij hebt, uit de dood verrezen, 
‘t boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
‘t water brengt ons weer aan land. 

Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land.





Dienst van Gaven en Gebeden

Dankgebed en Voorbeden 

Stil gebed 

 
Afgesloten met Onze Vader



Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.



Mededelingen



Inzameling bij de uitgang

1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Algemene kerkelijke doeleinden



Elisa Mannah: Heb het leven lief 



Wegzending en Zegen – Lied 425



Wegzending en Zegen – Lied 425



Goede zondag toegewenst!

 Zondag 16 augustus, 9.30 uur 
Openluchtviering met Cantorij 

 
mw. Esther de Vegt en ds. Bert Altena


