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Rembrandt van Rijn: Christus in de storm op het meer van Galilea
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Organist:
Koster:
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ds. Ivo de Jong
Luuk Boogert
Rien Balkenende
Wim van Liere
Trees Verwilligen
Adrie le Clerq/Ivo de Jong

Orgelspel
Welkom door Luuk
We luisteren staande naar lied 487 (LvdK)

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3 . Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
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Woord van vertrouwen
de gemeente gaat weer zitten

Lezingen door Trees:
Jona 1:11 - 2:2
Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2‘Maak je
gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want
het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’
En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de
HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis.
Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar
Tarsis, weg van de HEER.
Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo
wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang, en
ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af
te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip
afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De
schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen!
Sta op, roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert,
zodat we niet vergaan.’ Intussen overlegden de zeelieden: ‘Laten we het
lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons
treft.’ Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen
hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier
aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk
hoor je?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de
HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt
heeft.’ De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat
hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: ‘Hoe heb je
dat kunnen doen?’ En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, dat
de zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe
onstuimiger.
Jona 2: 1-2
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De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie
nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de
vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
Mattheus 8:23-27
Naar de overkant van het meer
Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. 24Plotseling begon het
meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen.
Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we
vergaan!’
Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’
Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer
kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor
iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’

We luisteren naar lied 56(LvdK)

2. Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

3. Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.
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4. Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5. Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreekt dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord

6. Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.
Preek
We luisteren naar lied 325 (LvdK)

2. Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3. Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

4. Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

5. Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.
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6. Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
Orgelspel
Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Mededelingen door Luuk
Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
Diaconie en
Koorkerkgemeenschap
We luisteren naar ons slotlied 467 (LvdK)

2. O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
3. O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
Afscheid en Zegen
4. O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Orgelspel
IJs- en wederdienende drinken we koffie/thee op het binnenplein.
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Op de tafel bij de uitgang vindt u de actuele Vierpas
Onze diensten zijn te beluisteren via http://www.koorkerk.nl.
Klik op de startpagina onderaan op de link Koorkerk diensten.
Via de landelijke kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/
Voor de liturgie gaat u naar de startpagina van de Koorkerk en kiest u
Beschikbare uitzendingenen / teruglezen / Kerkdienst online.
CD bestellen bij : Joop Tillema tel. 0118 62 68 92 of via e-mail:
cdkoorkerk@gmail.com. Kosten € 4,= over te maken naar
IBAN NL52INGB0000218595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap

Telefoon Koorkerk: 0118 61 37 57
Volgende vieringen / activiteiten:
26 juli:
2 augustus:
9 augustus:
16 augustus:
23 augustus:
30 augustus:

ds. Joep de Valk
ds. Wim Jansen
ds. Hans le Grand
ds. Marianne Zandbergen
rev. Dirk van Leeuwen
ds. Wilma Hartogsveld
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