Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is,
verdrijft elke duisternis; nu zijn wij vrij.

Tentdienst 2019

En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.
En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.
Lied 23b: 1, 2 (staand) ter nagedachtenis aan mevrouw Lijsbeth Zeeman
1 De Heer is mijn herder
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
Aan wat’ren der rust

2 De Heer is mijn Herder
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’ als ik wankel
Hij draagt m’ als ik viel.

Danken en bidden
Slotzang: NLB 675 Geest van hierboven.
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Zondag 23 juni 2019
Aan de Haven van Marken

Zegenbede met gezongen Amen. Lied 431 c,
VOORGANGER: KEES KERSBERGEN
THEMA: “AMAZING GRACE !”
MET MEDEWERKING VAN: DE VOOR ANKER BAND
EN: EEN MARKER GELEGENHEIDSBAND O.L.V. JACOB TEERHUIS

Na de dienst speelt/zingt de band “You raised me up”.
Na de dienst wordt u koffie/thee aangeboden
door de vrijwilligers van de Marker Evenementen Stichting.
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Samenzang: NLB 118 vers 8

WELKOM

De steen, die door de tempelbouwers veracht’lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen, door `s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen. Wij zien het, maar doorgronden `t niet.

Hartelijk welkom in de tentdienst tijdens de havenfeesten 2019.
Een bijzonder woord van welkom aan onze voorganger van vandaag,
Kees Kersbergen.
Oorspronkelijk stond er een andere voorganger op het programma, maar deze
is laatst verhuisd naar België, waardoor de reisafstand te groot werd.
We zijn heel blij dat Kees bereid was om vandaag voor te gaan.
Ook een bijzonder woord van welkom aan de Voor Anker Band en aan de
Marker gelegenheidsband o.l.v. Jacob Teerhuis.

Verkondiging; Amazing Grace!
Samenzang: J.d.H. Lied 150 vers 1, 2 en 3 Welk een vriend is onze Jezus.
1 Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer,
juist om dat wij `t al niet brengen, in `t gebed tot onze Heer.

Collecte
De collecte van vandaag is bestemd voor

2 Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in `t strijduur beeft.
Gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen, dan Hij die ons lijden draagt.
Jezus biedt ons aan genezing, Hij alleen is `t die ons schraagt.

De gedupeerden van de brand aan de Kets.
Omdat dit ook het doel is voor andere onderdelen van deze editie van de
Havenfeesten EN het ons allen als inwoners van Marken raakt, dragen wij als
Protestantse gemeente graag ons steentje bij.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen, en terneer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht. Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer.
In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

Wij bevelen deze collecte dan ook hartelijk bij u aan.
De rekening van de Diaconie staat overigens ook nog steeds open voor
donaties:

Collecte: bestemd voor de gedupeerden van de brand.

NL75 RBRB 0841 3778 47 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Marken
onder vermelding van “gedupeerden brand”.

Tijdens de collecte zingt de band opwekking 688 (Genade zo groot)
en na de collecten zingen wij dit allemaal.

Wij wensen elkaar een fijne dienst.

Genade zo groot, aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot, de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij.
En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.

De activiteiten commissie
van de Protestantse gemeente Marken

Liefde zo groot, die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood vergeving aan mij.
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Samenzang: NLB 89 vers 1
Voor de dienst speelt de Voor Anker Band het lied “Groot is uw trouw”.

Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

De band van Jacob Teerhuis speelt en zingt lied, 84a uit het liedboek.
Luiden van de klok
Aanvangslied: NLB 103c (Loof de Koning, heel mijn wezen)

Evangelielezing: Lukas 8 vers 26-39

1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea
ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet
die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren
meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: `Wat heb ik met jou te
maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’
29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg
te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de
man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de
boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30
Jezus vroeg hem:`Hoe heet je?’ Hij antwoordde: `Legioen’ – er woonden
namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar
de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote
kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan
hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man
waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling
afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat zagen,
sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was
gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was
voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de
demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle
verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen
die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de
hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te
verlaten, want angst en ontzetting hadden hem aangegrepen. Jezus stapte in de
boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan,
vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hen weg
met de woorden: 39 `Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft
gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem
had gedaan.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht

5 Engelen, zingt ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed / bemoediging / groet
Samenzang: NLB 84a: 1, 2 en 5 (Wat hou ik van Uw huis)
1 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.
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2 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.

5 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.

Regels voor de dankbaarheid
Samenzang: Opwekking 389 (Create in me a clean heart, o God)
Create in me a clean heart,
o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.

Wat hou ik van uw huis.
Gebed van verootmoediging
Zingen Kyrie Eleison van Sela.
- De band zingt de coupletten en de gemeente zingt Kyrie Eleison Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Oude Testament, Jesaja 65 vers 1-9
1 Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij
niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch
antwoordt ik: `Hier ben ik, hier ben ik.’ 2 Heel de dag sta ik met uitgestoken
handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen
ingevingen volgt. 3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze
ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, 4 ze
zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun
vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. 5 Ze zeggen: `Blijf waar u bent, kom
niet dichterbij, want wij zijn te heilig voor u.’ Ze prikkelen mij als rook in mijn
neus, ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt. 6 Hier voor mij ligt wat er
geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden. Ik zal jullie je
wandaden terugbetalen 7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER; ook
zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels. Ik heb
hun loon van tevoren bepaald, ze krijgen het allemaal terug. 8 Dit zegt de
HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: `Vernietig hem niet, er
zit nog iets goeds in.’ Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet alles
vernietigen. 9 Uit Jacob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een
erfgenaam van mijn bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit
nemen, mijn dienaren zullen zich daar vestigen.

Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison (3x).
Genadeverkondiging
Samenzang: Opwekking 428 vers 1, 2, 3 en 4 (Genade zo oneindig groot)
1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien

2 Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Cast me not away from thy presence,
o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.
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