Utrecht, Jacobikerk, 5 augustus 2012
Schriftlezing, Jesaja 63: 7-14 | Markus 6: 45-52 | NBV | Liedboek’73
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom & Mededelingen
Organist: Theo Theunissen
Laten wij samen stil worden
Stil worden voor God
voor de God van Israël
Stil gebed
Votum:
En onze hulp
in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En Vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Uit het Liedboek van Israël
Zingen Psalm 134
1 Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
2 Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
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Hij is 't die u bij name riep.
Belijden wij nu het christelijk geloof
In verbondenheid met de Kerk
Die er is in alle Eeuwen
En op alle plaatsen
En dat met name in verbondenheid
Met de Kerk zoals er geteld wordt
Als in Israël ingelijfd.
Geloofsbelijdenis
Wij houden de lofzang gaande met Israël
Zij zijn een klein volk
En vragen of wij mee zingen
Zingen Psalm 117 OB
1 Loof, loof den HEER', gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn Naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezingen
O.T.
1e lezing Jesaja 63: 7-14
7 Ik 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.
8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’
Daarom wilde hij hun redder zijn.
9 In 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.
10 Maar 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.
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM

2 van 4

11 Toen 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?
12 Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm,
die voor hen het water kliefde
om zich een eeuwige naam te verwerven?
13 Die hen door de diepte leidde
als paarden door de woestijn,
zonder dat ze struikelden,
14 als 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.
Evangeliën
2e lezing Markus 6: 45-52
45 Meteen 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. 46 Nadat hij
afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47 Bij het vallen
van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48 Toen 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. 50 Ze hadden hem allemaal gezien en
raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet
bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal
van hun stukgebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was
gebeurd, omdat ze hardleers waren.
Orgelspel
Zingen Lied 56: 1, 2 en 3
1 Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.
2 Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?
3 Wij zien alleen nog maar
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water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.
4 Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!
Preek / Liedpreek
Zingen Lied 56: 5 en 6
5 Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!
6 Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.
Inzamelingen van de gaven
Gelijkertijd klinkt…Van Bach
Van God in de hoog alleen zij Eer
Dankgebed
Zingen psalm 89 : 4 en 5
4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk?
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk.
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden,
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede.
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken
is door uw sterke arm geslagen en gebroken.
5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
Zegen
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