
 

Orde van dienst zondag 26 juni 2022, 10 uur, 
In de Dorpskerk in Schoorl 

 
 

Voorganger: Ds. Jan Kool, Vorden                     Organist: Leen Koning 
          Ambtsdrager van dienst: Anneke Maijer 

 
 
 
Orgelspel voor aanvang van de dienst 
 
 
VOORBEREIDING 
Woord van welkom 
Stilte 
 

Aanvangslied: Lied 62: 1 en 4 – Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
 

Bemoediging en Groet 
 

Drempelgebed 
 

Woord ten leven 
 

Zingen: Lied 513 – God heeft het eerste woord 
 
HET WOORD 
Gebed om Licht 
 

Eerste Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 10 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over 
de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 
God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht 
van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het 
werd morgen. De eerste dag. 
God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar 
scheidt.’ God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 
Zo gebeurde het. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede 
dag. 
God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ 
En zo gebeurde het. Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee.  
En God zag dat het goed was. 
 
 

Zingen: Lied 352: 1 – Jezus, meester aller dingen 
 

Tweede Schriftlezing: Psalm 107: 1, 2 , 3,  
‘Loof de HEER, want Hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw.’ 
2Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, 
door Hem verlost uit de greep van de vijand, 
3bijeengebracht uit alle landen, 
uit het oosten en het westen, 
uit het noorden en het zuiden. 
 
 
 



 
 
en 23 – 30 
Soms daalden zij af naar zee, 
gingen scheep en bevoeren het wijde water, 
ze zagen de daden van de HEER, 
zijn wonderen op de oceaan. 
 

Hij sprak en ontketende storm, 
hoog zweepte Hij de golven op. 
Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, 
hun maag keerde om van ellende, 
ze tolden en tuimelden als dronkaards, 
alle kennis baatte hun niets. 
 

Ze riepen in hun angst tot de HEER – 
Hij leidde hen weg uit vele gevaren, 
Hij bracht de storm tot zwijgen, 
de golven gingen liggen. 
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, 
Hij bracht hen naar hun veilige haven. 
 
Zingen: Lied 352: 2 
 

Evangelielezing: Marcus 4: 35 – 41 
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het meer 
oversteken.’ Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en 
voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven 
beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een 
kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we 
vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het 
water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen 
hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’  
Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind 
en het water Hem gehoorzamen?’ 
 
Zingen: Lied 352: 5, 6 en 7 
 

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 
ONS ANTWOORD 
Zingen: Lied 823: 1, 4 en 5 – Gij hebt, o Vader van het leven 

 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader' 
 

Mededelingen en collectedoelen 
1e collecte: diaconaal - Kerk in Actie-Noodhulp & rampenpreventie Ethiopië. De aanhoudende, 
uitzonderlijke droogte treft de bevolking hard, gewassen gaan dood en dieren sterven met 
honderdduizenden tegelijk. Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en 
medicijnen. 
2e collecte: voor onderhoud van de kerken en voor de kosten van de eredienst. 
Hoe u aan beide collectes kunt bijdragen leest u in de nieuwsbrief. 
 

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan 
 

ZENDING EN ZEGEN, afgesloten met gezongen 'Amen'. 
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