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THEMA: “EEN VEILIGE HAVEN”

WELKOM
Hartelijk welkom in de tentdienst van de havenfeesten 2017.
Een bijzonder woord van welkom aan onze voorganger, dominee Kafoe uit
Zwijndrecht en we zijn heel erg blij, dat Dominic Zeeman de samenzang wil
begeleiden.
Dominee S. Kafoe
Dit jaar zal dominee Steven Kafoe voorgaan in de tentdienst.
Dominee Kafoe is sinds december 2016 predikant van de Gereformeerde Kerk
in Zwijndrecht.
Hij heeft Informatica gestudeerd en heeft tot 2006 gewerkt als applicatie
ontwikkelaar.
Vanaf 2005 is hij bezig geweest met diverse studies gerelateerd aan theologie.
In 2016 is hij afgestudeerd als theoloog.

Collecte
De collecte van vandaag is bestemd voor
Stichting Parkinson.
Eerder dit jaar heeft een aantal vrouwen het idee opgevat, om de grote wens
van hun vriendin Ramona uit te gaan voeren. De grote wens van Ramona is,
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Parkinson, zodat verder
onderzoek gefinancierd kan worden. Zo hebben de vrouwen een sponsorloop
gehouden. Na afloop konden de deelnemers en toeschouwers zich tegoed
doen aan een heerlijke stuk Marker taart en was er een loterij en enveloppen
stand.
Ook de eerste collecte in de kerkdienst die ochtend was bestemd voor
Stichting Parkinson.
Tijdens deze havenfeesten gaan we nog eens in de verlenging.
De opbrengst van een aantal onderdelen gaat naar deze stichting en zo ook
de collecte van vandaag.
Wij bevelen deze collecte dan ook hartelijk bij u aan.

Wij wensen elkaar een fijne dienst.

De activiteiten commissie
van de Protestantse gemeente Marken
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Intochtslied: NLB 29: 1, 2 en 6 (Gij die hoog verheven zijt)

2) Op de waat’ren wijd en zijd
dreunt zijn stem vol majesteit.
Grote vloeden stuwt Hij voort
en Hij dwingt ze met zijn woord.
Donderslagen doet Hij spreken
en de watermassa’s smeken.
Hoor de grote God der ere!
Machtig is de stem des Heren.

6) Boven ’t bodemloos geweld
heeft de Heer zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
koning zal Hij zijn voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.
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Mededelingen
Stil gebed
Votum en Groet
Samenzang: NLB 276: 1 en 2 (Zomaar een dak)

2) Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
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Lezing van de 10 geboden

Samenzang: Hemelhoog 371: 1-6 (Bewaar je oog)

2) Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort.
Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort.
Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar ’t gebed.
Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort.

3) Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.
Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.
Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar ’t gebed.
Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt.

4) Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.
Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.
Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar ’t gebed.
Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.

4

5) Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.
Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.
Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar ’t gebed.
Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat.

6) Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.
Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar ’t gebed.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.

Gebed
Schriftlezing: Exodus 12: 1-6

Samenzang: NLB 723: 1 en 2
(Waar God de Heer Zijn schreden zet)
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2) O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
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opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Schriftlezing: Handelingen 27: 27-44

Samenzang: Hemelhoog 609: 1 (Machtig God, sterke rots)
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Preek: “Een veilige haven”

Samenzang: NLB 422: 1, 2 en 3 (Laat de woorden die we hoorden)
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2) Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3) Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Collecte voor
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Dankgebed en Voorbeden
Slotzang: NLB 423: 1, 2 en 3 (Nu wij uiteengaan)

2) Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3) Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen - afgesloten met gezamenlijk zingen ‘Amen’(NLB 431C)
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Wij
Wensen
U
Een
Fijne
Zondag
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