
Orde van dienst voor zondag 1 augustus 2021 om 9.30 uur in de Hoofdhof 
 

Voorganger: ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen 
Ouderling en lector: Wiepkje Mensink; Diaken: Ewold Mensink  

Organist: Jan Post  
Gemeentezang: enkele leden van het Hoofdhofkoor 

 

~    ~    ~     ~    ~ 

Orgelspel 
 

Welkom - stilte – aansteken van de gemeentekaars 
 

Zingen (allen): Lied 107: 10, 13 en 14 
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.  
 
14 Als gij zijt aangekomen 
   en ’t anker vallen laat, 
   zing mee het lied der vromen, 
   hoor hun beproefde raad: 
    God die de wereld schiep 
    gaf u de goede rede, 
    loof Hem die ’t water riep 
    en op de zee kan treden. 
 
   Bemoediging en groet 

   Drempelgebed 
 

 

Zingen: Lied 287 : 1, 2 en 5 
  
2 Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

 
5 Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 



Kyriëgebed 
 
Glorialied: Lied 704: 3  
 

3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk.   

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Eerste Lezing: Jesaja 43: 1- 3a en 10 - 13 
 
Zingen: Lied 93 : 1, 2 en 3 

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.  
 

Evangelielezing: Marcus 6 : 45 – 52 
 

Zingen: Lied 339a 

 
 



Uitleg en verkondiging 
 

Zingen: Lied 467 (Liedboek 1973) 
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 beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
3 
O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
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. 

 

Dienst der gebeden  
 

Collecte oproep 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/Intermezzo Nazorgcentrum Zwolle en de 2e 
collecte is voor de Jeugd. Bij het verlaten van de kerkzaal staan twee collectemandjes in de 
volgorde van 1e en 2e collecte.  
 

Zingen (allen): Slotlied 605 
2  
De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet.  
 
3  
De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn.  
 



4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient.  

 
5 De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land.   

 

Zending en zegen, 
beaamd door gemeente met Lied 425 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 
Orgelspel 
 

____ 

  
De kerkenraad wenst u een goede zondag. 

 


