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VOORBEREIDING 
 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)  
 

zingen:  
 
intochtslied (gemeente gaat staan) psalm 107, 10.14 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
drempelgebed 
(eventueel afgesloten met gezongen ‘Kyrië’) 
 
glorialied   lied 103c,  1.3 
 
gebed van de zondag of gebed om de Heilige Geest 
 
kindermoment 
(gesprekje met de kinderen/aansteken van de kaars/vertreklied) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
schriftlezing  Handelingen 27, 14-22    27, 27     27, 33-36    vertaling  NBG 1951 
 
 
lied gez. 467, 1.2 uit liedboek voor de kerken 1973 
 
O eeuw’ge Vader sterk in macht 
wiens arm betoomt der baren kracht 
die wijst de grondlooz’ oceaan 
de hem gestelde perken aan. 
O wil verhoren onze bee 
voor hen die zijn in nood op zee. 



O Christus wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
Die onder ‘stormen rustig sliep 
en wandeld’ over ’t schuimend diep. 
O wil verhoren onze bee  
voor hen die zijn in nood op zee. 
 
Schriftlezing (vervolg)  Handelingen 28, 1-10  vertaling NBG 1951 
 
lied: Wij die… tekst ds. H Mudde, melodie lied 913 
 
Wij die hulpeloos nog varen op het water van de tijd 
weerloos tegen de gevaren van heel diep en wereldwijd 
hebben houvast aan dit teken opgeschreven in Gods wet 
veilig zijn wij, even zeker als eens Paulus werd gered. 
 
Want ten tweede maal geboren, onze naam bij God bekend 
is de toekomst ons beschoren en de steven omgewend: 
door de Geest van God gedreven gaat het op de oever aan 
van het land dat Hij zal geven, vaste grond om op te staan. 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
lied: gez 213, 1. 3  uit de bundel Joh de Heer 
 
Scheepje onder Jezus’ hoede, met de 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 ’t veilig strand voor oog. 
 
Arme zondaar zie de kruisvlag wapperend langs de oceaan: 
Weet: de Heer is in het scheepje, kom, neem uw verlossing aan. 
Dus rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dank akkoord: 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ’t veilig strand voor oog.  

 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 

 
 
 
 



Slotlied: O Heer wees duin en haven…  tekst ds. A Bronswijk, melodie lied 968 
 
De dagen zijn als water, als schelpen op het strand 
te zwak voor nu en later, verloren in het zand, 
waar tij en ontij heersen, waar eb en vloed ons vraagt 
o Heer wees duin en haven, dat ons geen tijd verjaagt 
 
Wij mensen zijn als schepen, ten prooi aan wind en weer, 
een eeuwig gaan en konen op golven zonder keer 
met ankers die niet hechten, geen touwwerk dat ons bindt 
o Heer wees duin en haven waarin uw tijd ons vindt,. 
 
Want Heer U bent ons baken in deze zee van tijd 
een zoeklicht voor wie varen in de oneindigheid 
een loods, een vuur, een toren, een koers voor zwaar getij 
o Heer wees duin en haven en kom mijn  tijd langszij.  
 
 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 

 
 

 
 
 
 


