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Welkom en toelichting bij het thema 
 
Zingen: Lied 217. Couplet 1, 3, 5 door allen, 2 en 4 door de cantorij   
 
Openingswoorden 
 
Kyrie: GVL 212  
Glorialied: Lied 309 ‘Zing nu verheugd een vrolijk lied’  
 
Gebed om nabijheid 
 
Kinderen in het midden  
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’  
 
Lezing uit Handelingen 27:39-28:10 
 
Psalm 107, gelezen. Refrein gezongen door allen ‘De Heer heeft ons gered uit 

de machtige golven’  

 
107 1‘Loof de HEER, want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw.’ 
2Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, 
die hij verloste uit de greep van de angst, 
3bijeenbracht uit alle landen, 
uit het oosten en het westen, 
uit het noorden en het zuiden.  

Refrein 
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8Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 
9wie dorst had, gaf hij te drinken, 
wie honger had, volop te eten. 

Refrein 
 
19Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER – 
hij heeft hen gered uit vele gevaren, 
20hij zond zijn woord en genas hen, 
ontrukte hen aan het graf. 

Refrein 
 
21Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 
22laten zij hem dankoffers brengen, 
juichend zijn daden bezingen. 

Refrein 
 
28Ze riepen in hun angst tot de HEER – 
hij leidde hen weg uit vele gevaren, 
29hij bracht de storm tot zwijgen, 
de golven gingen liggen. 
30Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, 
hij bracht hen naar een veilige haven. 

Refrein 
 
31Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 
om zijn wonderen aan mensen verricht, 
32hem hoog verheffen als het volk bijeen is, 
hem loven in de kring van de oudsten. 

Refrein 
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Overdenking  
 
Muzikale meditatie  
 
Zingen: Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’  
 
Geloofsbelijdenis 
V. Broeders en zusters, hier bijeen en één in Christus,  

belijden wij hier ons geloof in God. 
 
Allen  Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  

Schepper van de hemel en aarde,  
Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
 
En in één Heer, Jezus Christus,  
De eniggeboren Zoon van God,  
Geboren uit de Vader vóór alle tijden,  
God uit god, Licht uit Licht,  
Waarachtig god uit waarachtig God,  
Geboren, niet geschapen, één van wezen met d Vader,  
Door wie alles is geworden; 

 
Die om ons mensen en om ons behoud 
Is neergedaald uit de hemel 
En vlees is geworden 
Door de heilige Geest, uit de maagd Maria 
En mens is geworden,  
Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  
Geleden heeft en begraven is,  
Op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,  
Is opgevaren naar de hemel 
En zit aan de rechterhand van de Vader,  
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En zal wederkomen in heerlijkheid 
Om te oordelen de levenden en de doden,  
En aan zijn rijk zal geen einde komen.  
 
En in de heilige Geest,  
Die Heer is en levend maakt,  
Die uitgaat van de Vader,  
Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijk wordt,  
Die gesproken heeft door de profeten.  
 
En in één heilige, Katholieke en apostolische kerk.  
Wij belijden één doop tot vergeving van zonden.  
Wij verwachten de opstanding van de doden 
En het leven in de wereld die komt.  
Amen 

 
Collecte voor Stichting Bootvluchteling. Tijdens de collecte zingt de cantorij 
Lied 145a ‘Aller Augen warten auf dich, Herre’, en 881 ‘Gaudeamus hodie’ 
(Laten we blij zijn vandaag).  Ondertussen komen de kinderen terug. 
 
 
Gebeden, gedragen door responsie 367K, ‘Hoor ons bidden’, samenkomend 

in het Onze Vader. 
 
Onze Vader in de hemel, 
Laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen 
En uw wil gedaan worden 
Op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
Zoals ook wij hebben vergeven 
Wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 
Vredesgroet  
 
Zending en zegen: Lied 430 ‘Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige’: 

voorgangers, cantorij en allen.  
 
Deze week wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. Elk jaar bereidt een 
ander land het thema voor. Dit jaar heeft de kerk van Malta het thema 
uitgewerkt.  
 
Aan deze dienst werkten mee:  
Voorgangers: Diaken André van Boven, ds. Iemke Epema, ds. Margo Jonker 
Kinderkring: Esmeralda Rietberg, Marjanneke Scholtheis, Jorien Bijzet 
Organist: Gea Hoven en Bart Lip 
Cantorij Lutherse Kerk o.l.v. Gea Hoven 
Ouderling: Marinus Corée 
Diakenen: Geertje van Loo, Jan Grisnich, Ria Westerbeek 
Klarinet: Karin Vrieling,  
Pianist: Geeske Koopman 
 
Na de viering is koffie, thee in de Bagijnehof, naast de kerk. En daar is alle 
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.  
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