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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 93:1, 3 EN 4 
De Heer' regeert, de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit 
vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer! 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 79:4  
Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij 
bedreven, 
onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
ons klein getal door Uwe kracht bevrijden! 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw grote Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade. 
Verzoen de zware schuld, 
die ons met schrik vervult, 
bewijs ons eens genade! 

SCHRIFTLEZING MARKUS 6: 45-56  

GEBED  



ZINGEN PSALM 107:13 EN 15 
Hij wekt, met slechts te spreken, 
Een stormwind voor hun oog; 
Dan beeft het al, dan steken 
De golven 't hoofd omhoog; 
Nu ziet men 't schip de lucht, 
Dan weer den afgrond naad'ren. 
Hun hart geeft zucht op zucht, 
Hun bloed verstijft in d' aad'ren. 
 
Hij doet den storm bedaren, 
De golven zwijgen stil; 
Nu rijst de vreugd; de baren 
Zijn effen op Gods wil; 
Nu wijkt verslagenheid, 
Na zoveel angstig slaven, 
Daar God hen veilig leidt 
In hun begeerde haven. 

VERKONDIGING MARKUS 6: 45-52 
Jezus stuurt Zijn discipelen de storm in 

1. De discipelen en de golven 

2. Jezus en de golven 

3. De discipelen en Jezus 

ZINGEN PSALM 42:3 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder, 
waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder, 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust, 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss’len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
want ik zal Zijn Naam nog loven. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 121:1 EN 4 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de Heer' alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
eerst schiep en sinds bewaarde. 
 
De Heer' zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar 
uw ziel voor ramp bewaar'. 
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 



ZEGEN  

  

 

 
 
 

 


