Tentdienst 2016

Zondag 3 juli 2016
Aan de Haven van Marken
VOORGANGER: DS. T. SCHUTTE UIT OTTERLO
MET MEDEWERKING VAN REMINDBAND UIT ZAANSTAD
THEMA: “DE VADER EN DE VERLOREN ZOON”

WELKOM
Hartelijk welkom in de tentdienst van de havenfeesten 2016.
Een bijzonder woord van welkom aan onze voorganger, dominee Schutte
uit Otterlo en de RemindBand uit Zaanstad.
Dominee T. Schutte
Dominee Schutte is sinds 2005 werkzaam bij Defensie.
De eerste jaren was hij Geestelijk Verzorger bij het opleidingsinstituut in
Oirschot.
In 2009 is hij overgeplaatst naar een parate eenheid, die zich continu
opwerkt voor uitzendingen via talrijke oefeningen in binnen- en
buitenland.
RemindBand
De RemindBand hebben we eerder op Marken mogen verwelkomen en
wel in de Jeugddienst van 31 januari jl. in de Patmoskerk.
De RemindBand zag officieel het levenslicht op 14 februari 2011, maar
daarvoor maakten ze ook al enige tijd samen muziek. Hun publiek was
toentertijd beperkt tot de eigen jeugdgroep van de plaatselijke Kerk. Ze
wilden echter dienstbaar zijn waar het nodig was en niet alleen binnen de
eigen Kerkelijke gemeenschap. Sinds de zomer van 2011 hebben ze
inmiddels menige Kerkdienst begeleid.
Meer info: www.remindband.nl
Collecte
De collecte van vandaag is bestemd voor
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).
Kanker is een hele nare ziekte. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer
550 kinderen tussen de 0 en 18 jaar kanker.
Drie van de vier kinderen (75%) geneest door een succesvolle
behandeling, maar een succesvolle behandeling kan ook nadelen
hebben. Veel medicijnen maken niet alleen de tumorcellen, maar ook de
gezonde cellen kapot. Hierdoor kunnen er direct of op latere leeftijd
bijwerkingen optreden. Stichting KiKa heeft geld nodig om o.a. meer
onderzoek te doen naar het terugdringen van bijwerkingen en betere
kwaliteit van leven van de kinderen.
Stichting KiKa heeft als doelstelling 95% genezing voor kinderen met
kanker in 2025 en het verminderen van de negatieve bijwerkingen.
Daar hebben zij onze bijdrage hard bij nodig.
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Intochtslied: De zon komt op - 10.000 redenen (733)
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
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Mededelingen
Stil gebed
Samenzang: God maakt vrij (720)
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

2x

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij, in die hoop leven wij.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij, in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij, in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij, God maakt vrij, God maakt vrij
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Bijbellezing: Gal 5:13-26 Over het leven door de Geest

Samenzang: Heer, wijs mij uw weg (687)
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gebed
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Samenzang: How great is our God (661)

The splendor of a King, Clothed in majesty
Let all the earth rejoice, all the earth rejoice
He wraps himself in Light, and darkness tries to hide
And trembles at His voice, trembles at His voice
How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God
Age to age He stands, and time is in His hands
Beginning and the end, beginning and the end
The Godhead Three in One, Father Spirit Son
The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb
How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God
Name above all names, worthy of our praise
My heart will sing, how great is our God
How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

2X

3X
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Schriftlezing: Lucas 15:11-32
Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen
zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik
recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele
dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver
land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen
verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door
een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om
werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn
varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de
peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen
kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten
in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader
gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden;
behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op
weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en
rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.21 “Vader,” zei
zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik
ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader
zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem
aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng
het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,24 want deze
zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en
is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al
dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de
knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei
tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste
kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij
werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam
naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al
jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u
mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om
met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is
thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u
voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn
jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we
konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was
dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is
teruggevonden.”’
11
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Samenzang: Wat hou ik van uw huis (715)
Wat hou ik van Uw huis, Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U, dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!

Preek: “De Vader en de verloren zoon”
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Samenzang: Op elk moment van mijn leven (630)
Op elk moment van mijn leven, in voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus en dank U voor Uw bloed
Ik vind kracht in U mijn Vader, als ik heel dicht bij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk
Vader U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U, en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht,
wil ik Uw woorden lezen en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw.
Vader U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U, en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
Vader deze dag geef ik me zelf aan U, en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
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2X

Band speelt en zingt: Song of Solomon (M. Smith)
Over The Mountains, over the Sea
Here You come running my Lover to me
When I feel the cold of winter
And this cloak of sadness, I need You
All the evil things that shake me
All the words that break me, I need You
Over The Mountains, over the Sea
Here You come running my Lover to me
Do not hide me from Your presence,
pull me from Your shadows, I need You
Beauty wrap Your arms around me,
sing Your song of kindness, I need You
Over The Mountains, over the Sea
Here You come running my Lover to me
All through the valleys, through the dark of night
Here You come running to hold me till it's light

2x

You can hold me, hold me till it’s light
I'll come running, come running
Come running, back to You

2X

Collecte voor stichting KIKA (Kinderen Kankervrij)
Band speelt tijdens de collecte
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Voorbeden
Slotzang: Mijn Verlosser Leeft (554)
Ik weet Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet
Ik geloof, ik geloof
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde gevuld
Ik geloof, ik geloof
`k Hef een banier op, mijn Heer stond op uit het graf
Refrein:
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft
Ik weet Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet
Ik geloof, ik geloof
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde gevuld
Ik geloof, ik geloof
`k Hef een banier op, mijn Heer stond op uit het graf
Refrein.
U draagt mijn pijn en mijn lasten en richt mij op
Om dansend op de berg te zien dat U weer komen zal
Refrein:

Zegen
Band speelt na de dienst
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Wij
Wensen
U
Een
Fijne
Zondag
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