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Orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Welkom
Aanvangslied Psalm 121:1,2,4
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israël wachter wezen.
4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
Votum en Groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt in eeuwigheid
A: en die niet laat varen de werken van Zijn handen.
V: Genade zij U en vrede van God onze Vader
van Jezus Christus, en van zijn Geest.
A: Amen.

Drempelgebed
V: Heer, onze God,
u gunt ons het licht in de ogen,
u hebt ons bestaan gewild;
vanaf het begin bent u erbij.
A: NIET VOOR HET DUISTER HEBT U ONS GEMAAKT
MAAR OM TE LEVEN NAAR U TOE
V: Wees ons genadig en neem ons bij de hand;
A: KEER ONS TEN GOEDE, TEN LEVEN
VANDAAG EN AL ONZE DAGEN.
AMEN
Gebed om ontferming voor de nood in de wereld
Er zijn drie gebedsstrofen. Na afloop van elk zingen we telkens een couplet van 281:1,2,3
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Lied van ontferming 413:3
3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.
Gebed van de zondag
Bijbellezing uit Preker 3:1-8; 15.
31Foar elk ding is in oere
en foar alles ûnder de himel in tiid.
2Der is in tiid om berne te wurden
en in tiid om te stjerren,
in tiid om te plantsjen

en in tiid om de planten út te roegjen,
3in tiid om te deadzjen
en in tiid om te hieljen,
in tiid om te brekken
en in tiid om te bouwen,
4in tiid om te skriemen
en in tiid om te laitsjen,
in tiid om te gûlen
en in tiid om te dûnsjen,
5in tiid om stiennen te smiten
en in tiid om stiennen op te sykjen,
in tiid om te frijen
en in tiid om inoar te mijen,
6in tiid om te sykjen
en in tiid om wei te bringen,
in tiid om te bewarjen
en in tiid om fuort te smiten,
7in tiid om stikken te skuorren
en in tiid om ticht te naaien,
in tiid om te swijen
en in tiid om te praten,
8in tiid om leaf te hawwen
en in tiid om te haatsjen,
in tiid fan oarloch
en in tiid fan frede. (…)
15Wat west hat, wie der al lang
en wat komme sil, hat der al lang west,
mar God siket wat ferflein is, wer op.
Lied 835:1,3,4
1 Jezus, ga ons voor,
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland.
3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,

met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.
Bijbellezing uit het evangelie van Marcus 4:35-41
35Aan

het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het
meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij
al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en
de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar hij lag achter in
de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u
niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind
bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer
kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed?
Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen
elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria uit Cantate BWV 12 “Ich folge Christo nach”
Ich folge Christo nach,
Von ihm will ich nicht lassen
Im Wohl und Ungemach,
Im Leben und Erblassen.
Ich küsse Christi Schmach,
Ich will sein Kreuz umfassen.
Ich folge Christo nach,
Von ihm will ich nicht lassen.
Ik volg Christus na,
ik wil hem niet loslaten
in voor- en tegenspoed,
in leven en in sterven.
Ik kus de smaad van Christus,
ik wil zijn kruis omarmen.
Ik volg Christus na,
ik wil hem niet loslaten.
Overdenking
Orgelspel

Jan Zwart (1877-1937) "Scheepke onder Jezus' hoede"

Gebeden
afgewisseld met 368d
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Collecte (info volgt)
Lied bij de zegen 904: 1 en 3 (Frysk) “Betrou mar stil dyn wegen”
1 Betrou mar stil dyn wegen,
betrou dyn stil fertriet
oan Him dy’t fan omhegen
oer ierde-en himel giet.
Dy’t wolken, loft en winen
yn goede banen stjoert
sil ek wol wegen fine
en paden foar dyn foet.
3 Lit Him dyn libben liede,
wol op syn wegen gean,
dan silsto troch syn dieden
aanst noch ferwûndere stean.
Hy komt en sil dy seingje,
datst dy ferbliidzje silst,
En alle wurk foleinigje
dêr’tst no noch swier oann tilst.
Wegzending en Zegen
God is voor u,
om u de juiste weg te wijzen.
God is achter u,
om u te beschermen tegen gevaar.
God is onder u,
om u op vangen als u dreigt te vallen.
God is in u,
om u te troosten als u verdrietig bent.
God is naast u,
als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
God is boven u,
om u te zegenen.
Zo zegent u God,
vandaag, morgen, in eeuwigheid.

Afgesloten met Gezongen Amen.
Orgelspel

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Allegro moderato maestoso

