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Lied voor de dienst ELB 187: 1, 3

1.'t Scheepke onder Jezus' hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

3.Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
wappert boven d'oceaan!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog:
'O Heer, geleid ons voort!'
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog!

Welkom

We zingen: NLB 89: 1, 4

1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons
geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende
geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U
verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich
welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

4.Wie is van al wat leeft, o God, aan U
gelijk?
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw
rijk.
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij
vertreden,
de golven en de wind brengt uw bevel tot
vrede.
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft
opgestoken
is door uw sterke arm geslagen en gebroken.

Onze Hulp en Groet

Gebed

We lezen: Psalm 107: 23 – 30 NBG ‘51

We zingen: NLB 107: 12, 13

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

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

We lezen: Mattheus 8: 23 – 27 NBV

We zingen: NLB 352: 1, 2, 4, 5, 7
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1.Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2.Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

4.Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.

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!

Preek .

We zingen: LvdK Gez. 467: 1, 2, 4

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!

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.

Gebeden

We zingen: NLB 93

1.De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in
stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn
hand.

2.Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3.Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4.Uw macht is groot, uw trouw zal nooit
vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zending Missionair werk
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