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WELKOM 
 
Hartelijk welkom in de tentdienst van de havenfeesten 2018. 
 
Een bijzonder woord van welkom aan onze voorganger, dominee Dekker, die 
bezig is aan zijn laatste jaar als predikant van onze eigen Protestantse 
gemeente hier op Marken. 
Ook een bijzonder woord van welkom aan het Marker Mannenkoor onder leiding 
van Jan Peereboom. 
We zijn heel blij, dat Jan Cornelis Boes bereid is geweest om een 
gelegenheidsband te formeren, die de samenzang wil begeleiden. 
 
 
Collecte 
De collecte van vandaag is bestemd voor 
 

Stichting Alzheimer Nederland. 
 
Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden 
getroffen en dat van hun dierbaren. Ook op Marken komt het steeds vaker voor. 
Alzheimer Nederland is er voor hen. 
Het is de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen of 
genezen. En tot die tijd maken ze zich sterk voor het verbeteren van de 
levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. 
 
De opbrengst van ‘Heel Mêreke Bakt’ gaat naar deze stichting en zo ook de 
collecte in de tentdienst 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: Joh. de Heer 33 (Daar ruist langs de wolken) 
 

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 

die hemel en aarde verenigt te zaam, 

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 

2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 

want Hij kwam om zalig te maken op aard; 

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 

Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 

die om ons te redden, de hemel verliet? 

3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 

en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 

O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 

Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 

want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

 

 

Mededelingen 

 

 

Stil gebed 

 

 

Votum en Groet 
 

  



 

Samenzang: NLB 139: 1 en 2 (Heer, die mij ziet zoals ik ben

 

 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
 

Het Marker Mannenkoor zingt: 

 

• Samen in de naam van Jezus 

 

• Samen te dienen 

3 

ben) 
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Leefregel 

 

Samenzang: Opwekking 488 (Heer ik kom tot U) 

 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
 
[Refr] 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds 
dienen kan. En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
[Refr 2x] 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
[eind 2x] 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
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Het Marker Mannenkoor zingt: 

 

• You raise me up 

 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Matteüs 9: 35-38 

 

Samenzang: Evangelische Liedbundel 209 (Kom in mijn hart) 

 

1 Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
kom iedere macht onttronen. 
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon, 
mijn hart door uw Geest bewonen. 
 

2 Reinig mijn hart, reinig mijn hart 
in bronnen van uw genade: 
Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest 
zij stuiten de stroom van ’t kwade. 
 

3 Heer van mijn hart, Heer van mijn hart, 
blijf eeuwig daar resideren. 
Houd Gij er hof. Laat liefde en lof 
en vrede vandaar regeren. 
 

 

 

Overweging: “Wie weg is, is gezien” 
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Samenzang: Joh. de Heer 53: 1, 2 en 5 (Ga niet alleen door ‘t leven) 

 

1 Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, 
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 
 

2 Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
 

5 Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is; 
dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 

 

 

Het Marker Mannenkoor zingt: 

 

• Mijn ziel wordt beschermd 

 

• Haven van rust 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

 

 

 

Collecte voor                         
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Slotzang: Joh de Heer 569 (Heer wees mijn gids) 

 

1 Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
 wees Gij mijn Gids. 
 Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
 wees Gij mijn Gids. 
 Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
 dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 

2  'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
 want 'k had geen Gids: 
 ver dwaalde 'k af, totdat ik ernstig bad: 
 "Wees Gij mijn Gids". 
 Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij. 
 want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 
 

3  Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg. 
 Hij is mijn Gids. 
 't Zij door moeras of wel langs struik en heg 
 leidt mij mijn Gids. 
 Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
 'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 

 

 

Zegen - afgesloten met gezamenlijk zingen ‘Amen’(NLB 431C) 

 
 

 
 

Wij Wensen U 
 

Een Fijne Zondag 
 


