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Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan  
 

Welkom 
 

Stilte 
 

Intochtslied NLB 538: 1 en 4 
 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 

 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

Bemoediging en drempelgebed 
 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Vader 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 die de verdrukte recht verschaft 
 en de hongerige brood geeft    
 

V: God, wij zijn op weg naar Pasen. 
 Een reis van 40 dagen. 
 Veertig dagen vragen, veertig dagen zoeken, 
 veertig dagen kijken, op wie zou Jezus lijken? 
 Wilt U ons helpen om dat te ontdekken? 
 Amen 
 
 



We doen mee met ‘Met Jezus in de boot’   
 

Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm, 
veilig in de storm, veilig in de storm. 
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm, 
als je vaart naar huis. 
Als je vaart naar huis, als je vaart naar huis, 
met Jezus in de boot ben je veilig in de storm, 
als je vaart naar huis. 
 

Moment met de kinderen, waarna de kinderen naar de bernetsjinst gaan 
 

Zingen NLB 281: 1, 2, 4, 5 en 10 
 

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.  
God, houd uw oog op ons gericht...  
Kyrie, eleison! 

 

2. Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan met uw goedheid vast.  
Kyrie eleison! 

4. Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan. 
Kyrie eleison! 

 

5. Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!  
Getroost zullen wij verder gaan.  
Amen. Halleluja! 

 

Groet 
V: De Heer zij met u 
G:  Met u zij de Heer 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing Marcus 4: 35-41 
 

Zingen ‘ ‘t Scheepke onder Jezus hoede’ 
 

’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. 
 

Zon, bestraal het kleine scheepke; 
winden, stuwt het zacht vooruit; 
golven, draagt het naar de verten, 
waar Gods einder zich ontsluit. 
Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’; 
God houdt zich aan zijn woord; 
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
en veilig strand voor ’t oog. 

 
 
 
 
 
 
 



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. 

Verkondiging 
 

Muzikale meditatie 
Zingen NLB 352 
 

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 donk’re machten 
Storm en ontij, donk’re nachten 
En het gevaar dat wij niet achten 
Richt u op en strek Uw hand 

3. Mozes heeft behoud gevonden, 
farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draagt ons naar de overkant. 

 

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. 

 

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
Om het oude te begraven 
Jezus goede hoop en haven 
Uitzicht van het nieuwe land 

7. Zend Uw adem, wend de steven 
Dat uw scheppelingen leven 
Door uw goede Geest gedreven 
Met het loflied in de mond 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Inzameling 
 

Kinderen komen terug uit de bernetsjinst 
 

 



Slotlied NLB 286 
 

1. Waar de mensen dwalen in het donker 
draai je om en zie het nieuwe licht 
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus  
Zie de mens die ieder mens verlicht 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht  
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt  
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister  
Keer je om en zie Gods nieuwe dag  

 

Zegen, die we beantwoorden met een gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 


