8 September 2013.

Voorganger: Ds. H.C. van het Maalpad.
Organist: Dhr A. Stander.
M.M.V: Kinderen van basisschool ‘Het Kompas’

Het woordenboek zegt: Het Schip (zelfstandig naamwoord)
Vervoermiddel waarmee je kun varen.

Het spreekwoord zegt: Het schip ingaan
Groot risico nemen, leidend tot verlies

Jezus zegt: Ga in het schip

Wat zeg jij: Durf jij mee te varen met rederij
Geloof, Hoop en Liefde.

Tijdens deze dienst kunnen de allerkleinsten gebruik maken
van de oppasdienst. Er zal geen kindernevendienst zijn.
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Orgelspel.
Mededelingen en welkom.
De “matrozen” van rederij ‘Geloof, Hoop en Liefde’ zingen:
Kom aan boord.
Voor de zieken – voor de armen, voor de mensen met verdriet.
Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: ‘het lukt me niet’
Voor de zwerver die moet zwerven, en geen plek heeft waar hij
hoort.
Is er altijd nog die Ene, en die roept: “kom maar aan boord!
Refr.
Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje.
Waar je hoort, laat de hoop niet varen.
Kom aan boord, sta niet doelloos langs de kant.
Want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand.
Voor het meisje dat blijft denken, ’alles gaat bij mij steeds mis’
Voor de jongen die al vaker, uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit, van trouw of liefde heeft gehoord.
Is er altijd nog die Ene, en die roept: “kom maar aan boord!
Refr.
Bemoediging en Groet.
Klein Gloria.
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Als in den beginne
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
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Gebed.
Zingen: Jezus, meester aller dingen. (Liedboek 2013, Lied 352)

2.

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donk’re nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en sterk 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.

Als ik bang ben dan……
Lezing: Tekst naar Psalm 107 : 23 – 32, over de bange
zeelieden. (uit het boek ‘Vrij’ van Huub Oosterhuis)
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Wij willen de zeeën bevaren
wonderen zien, en wij zagen!
Het opsteken van orkanen
de hoge vloed van het water golven klommen ten hemel
kolkten neer in de afgrond.
En wij maar tollen en schreeuwen.
En die het hoorde was Gij
Gij verstilde de winden
de golven verstilden en zwegen,
Gij voerde ten veilige haven
de nietige kinderen van Adam.
Wij komen tezamen en zingen:
‘Vriend voor het leven zijt Gij’.
Zingen: Psalm 107 : 10, 12 en 13.
10.

Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt hij tot de vrede.

12.

Schepen omhoog gedragen
op golfslag van de dood,
zinken terneer geslagen
weer in de waterschoot
Als zo de storm opsteekt,
hoezeer wordt allerwegen
gebeden en gesmeekt
om Gods reddende zegen!
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13.

Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.
Scheepsvol, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dank nu God de Heer,
Hij leidt u naar de haven.

Lezing: Matteus 8 : 23 – 27. (NBG)
23

En toen Hij in het schip ging, volgden zijn discipelen Hem. 24En
zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven
over het schip sloegen; maar Hij sliep. 25En zij kwamen en
maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij
vergaan! 26En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd,
kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de
zee, en het werd volkomen stil. 27En de mensen verwonderden
zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de
zee Hem gehoorzaam zijn?
Zingen: ‘Ga in het schip!’ zegt Gij. (canon met
gitaarbegeleiding)
‘Ga in het schip!’ , zegt Gij
Steek van het strand
Vaar tegen wind en tij
Naar het beloofde land,
aan d’overzij.
Gij legt U slapend neer.
Wij worden bang
Woest is de zee , o Heer
Dit houdt ons schip niet lang.
Wind gaat tekeer.
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Word wakker! Wij vergaan!
Houd U niet doof!
Zult U dan nu opstaan, ondanks ons kleingeloof?
Stilt Gij d’ orkaan?
‘Ik bent het’, zegt Gij dan
‘Jij vaart met met Mij
mee naar de overkant’.
‘Wees toch niet bang’, zegt Gij,
‘wij gaan aan land!’.
Preek.
Zingen: Gezang 467 : 1, 2 en 3. (Tijdens de preek)
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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 beê
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 in vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

Zingen: ‘K stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
(Gitaarbegeleiding)

Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader.
Collecten.

1ste Collecte: Jeugdwerk eigen Kerk. (onkosten)
2de Collecte: Onderhoud.
3de Collecte: Zending.
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Slotlied: ’t Scheepke onder Jezus hoede.

2.

Zon, bestraal dit kleine scheepje;
Winden, stuwt het krachtig voort!
Golven draagt het naar de verten
Waar Gods koninkrijk al gloort.
De kruisvlag wappert hoog en droog;
God houdt zich aan Zijn Woord.
Wij hebben ’s Vaders zoon aan boord,
en veilig strand voor ’t oog.

Zegen.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.
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Na afloop van de dienst bent u / jij hartelijk welkom om bij
onze rederij koffie, thee of limonade te komen drinken.

Wij danken u / jou dat u / jij met onze rederij in zee bent
gegaan.

Wij hopen dat u / jij hebt genoten van onze vaartocht.
Graag begroeten wij u / je nogmaals aan boord.
Afvaarten zijn wekelijks op zondag om 10.00 uur.
Reservering is niet noodzakelijk, voor iedereen is plaats.
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Ook bedankt voor u komst namens:

http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/

en

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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