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VOORBEREIDING 
Woord van welkom door Ouderling 
 
Intochtslied 146c: 1,2 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja, halleluja! 
 
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wank’len in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja, halleluja! 
 
Stil gebed 
Bemoediging 
Groet  
 
Thema: Hij draagt het water onder zijn voeten. 
 
Kyrië en Gloriagebed  
 
Glorialied Lied 840 
1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 



 
LEZINGEN EN UITLEG BIJBEL 
Gebed voor de Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 63 : 7-14 
7Ik zal de liefde van de HEER gedenken 
en zijn roemrijke daden bezingen: 
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, 
de goedheid die hij het volk van Israël bewees 
in zijn ontferming en onbegrensde liefde. 
8Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! 
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ 
Daarom wilde hij hun redder zijn. 
9In al hun nood was ook hijzelf in nood: 
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. 
In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, 
hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 
10Maar zij zijn in opstand gekomen 
en hebben zijn heilige geest gekrenkt. 
Daarom werd hij hun tot vijand 
en bond hij de strijd met hen aan. 
11Toen dacht hij aan de dagen van weleer, 
aan Mozes en zijn volk. 
Waar is hij die zijn volk door de zee voerde, 
waar zijn de herders van zijn kudde? 
Waar is hij die hen bezielde 
met zijn heilige geest? 
12Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm, 
die voor hen het water kliefde 
om zich een eeuwige naam te verwerven? 
13Die hen door de diepte leidde 
als paarden door de woestijn, 
zonder dat ze struikelden, 
14als vee dat afdaalt naar het dal? 
Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. 
Ja, u hebt zelf uw volk geleid 
om u een luisterrijke naam te verwerven. 
 
 
Zingen: Lied 98: 2,3 
 
2   Ja God is ons getrouw gebleven, 
 Hij heeft in goedertierenheid, 
 naar de belofte eens gegeven, 
 het huis van Israël bevrijd. 
 Zijn volk is veilig in zijn handen. 
 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
 Zo werd tot in de verste landen 
 het heil van onze God aanschouwd. 



 
3   Laat heel de aard' een loflied wezen, 
 de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, 
 verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Evangelielezing: Marcus 6: 45-52 
45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en 
alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de 
menigte wegsturen. 46Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, 
ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het vallen van de avond was de 
boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48Toen hij zag dat 
de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, 
hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het 
meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het 
water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze 
schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in 
paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, 
wees niet bang.’ 51Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. 
Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52Ze waren niet 
tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze 
hardleers waren.  
 
Zingen: Lied 791 

1. Liefde eenmaal uitgesproken, als uw woord aan het begin, 
liefde wil ons overkomen als geheim en zegening 
 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen,laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de Naam der namen waarmee gij u kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven,ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven,- daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Herhaling tekst 
MC6: 48Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar 
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het 
einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen 
voorbijlopen. 
 
Overweging 
 



Orgelspel 
 
Wij zingenTaizelied 598 
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. (2x) 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Dank en Voorbeden Stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging Collecte voor na afloop van de dienst 
 
Zingen Slotlied 969 
 
1. In Christus is noch west noch oost. In Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan hem is ’t gouden koord dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden , sluit u dan aanéén, vanwaar en wie ge-ook zijt 
als kindren om uw Vader heen en Christus toegewijd 
 
4. Laat zuid en noord nn zijn verblijd, Hem prijzen west en oost, 
Aan Christus hoort de wereld wijd, In Hem is zij vertroost.  
 
Uitzending en Zegen 
Allen:  Amen 
Zingen Lied: 418: 1 
 
God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, samen op uw wegen,  
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween. 


