Liturgie zondag 2 augustus 2020
Voorganger: mw. D.A. Rietveld, Bleiswijk
Organist: Aad de Roon
________________________________________________________________
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Zingen: Aanvangslied: Psalm 107 :1, 2, 4 Gods goedheid houdt ons staande
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Inleiding op het thema van de dienst

Gebed om ontferming
Zingen: Loflied: Lied 869: 1, 4
Gebed bij de opening van het Woord

Psalmlezing: Psalm 107 NBV 1 t/m 7 23: t/m 31: Loof de Heer, want Hij is goed
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 14: 22 t/m 33: Meteen daarna
gelaste Hij
Zingen: Lied 935: 1, 2, 3 Je hoeft niet bang te zijn
Verkondiging: Blijf kalm, Ik ben het
Muzikaal intermezzo: Lopen op het water
https://www.youtube.com/watch?v=CNqoPa7giOo

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God, leer mij te gaan over…
Afkondiging van het overlijden van
Jenneke Maria Wilhelmina Hoogendoorn-Sloot op 28 juli jl.
Luisterlied Lied 939 https://www.youtube.com/watch?v=nVSYxTdT_lQ
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Dankgebed, voorbeden, stilgebed , Onze Vader
Collecte aankondiging
Zingen: Slotlied: Lied 905:1, 3, 4 Wie zich door God alleen laat leiden.
Zegen: Gesproken Amen
Orgelspel
Collecten

