
  Orde van dienst voor 
zondag 11 augustus 2019

Tentdienst in de haven

‘Goede vaart!’

Liturgische kleur: groen, kleur van schepping, van hoop en van 
groei 

Deze dienst is voorbereid door leden van de Bethlehemkerk
Scharendijke in samenwerking met leden van de

watersportvereniging Scharendijke



Voorganger: ds. Bertie Boersma
Ouderling van dienst: Hans Lemkes
Gastvrouw: Adrie Brouwer
Koster: Jan Gaanderse
Lector: Kees de Broekert
Crèche: Jeannet van Binsbergen
Kindernevendienst: Eldert Francke

De muzikale begeleiding is in handen van Combo Just-Us
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In de haven

Welkom en mededelingen

(we gaan staan)
Intochtslied: lied 216 (morning has broken)

Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten,
grünende Frische, vollkommnes Blau. 

Mine is the sunlight
Mine is the morning
Born of the one light Eden saw play
Praise with elation, praise ev'ry morning
God's recreation of the new day. 
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In een persoonlijk gebed openen wij ons hart 
voor de ontmoeting met God en met elkaar…

Bemoediging en groet:

V: De Heer zij met u!
A: ook met u zij de Heer.
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van Zijn hand.

Drempelgebed:
Lieve Heer, hier zijn wij. 
En in alle eenvoud en eerbied 
vragen wij U hier vanmorgen,
wilt U ook bij ons zijn. 
In Jezus’ naam,
A: amen 
(we gaan zitten)

Inleidende woorden 

Gebed

Loflied: Psalm 150: 1 en 2

Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
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Hef, bazuin, uw gouden stem 
harp en fluit, verheerlijkt Hem
Cither, cimbel, tamboerijn
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen
opdat zinge al wat leeft
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Op het water van het leven

We bidden om de heilige Geest 

Gesprek met jong en oud
– hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst  -

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2 
(uit: Groeibijbel, Piet van Midden)

Een arkje van riet
‘Ik word niet goed van het kind, wat moet ik ermee aan!’ riep ze 
huilend tegen het meisje bij zich, terwijl ze papyrusriet afsneed. Ze 
voelde een arm om haar schouder en hoorde haar dochter zeggen: 
‘ik blijf hier op de uitkijk staan.’
Haar moeder zei: ‘dat laat zich de hele dag horen, alsof het hem 
niks kan schelen dat hier Egyptenaren rondlopen. En hij is nog 
maar drie maanden. Ik had veel liever een meisje gehad, zoals jij.’ 
Ze snikte en drukte de baby tegen zich aan. ‘Ik kan je niet langer 
verbergen’, zei ze tegen hem. ‘Je bent een gevaar voor iedereen, 
maar misschien hoort God je wel huilen namens ons allemaal hier.’
Ze verzamelde het riet dat ze gesneden had en vlocht er een mandje
van, een kistje, en maakte het waterdicht met pek. 
‘Het lijkt de ark van Noach in het klein,’ zei ze nog tegen haar 
dochter, terwijl ze het kind in het kistje legde en het in het riet 
zette. 
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‘Met die grote ark ging het ook goed,’ bedacht het meisje. ‘Ga maar 
naar huis, mam, ik blijf hier op de uitkijk staan.’ Ze gaven hun 
biezen arkje een voorzichtige duw. ‘God is met je, goede vaart,’ 
zeiden ze. Daar ging het kistje. Langzaam dreef het de rivier af.

‘Wat ligt daar nou tussen het riet?’ riep een jonge vrouw. ‘Het lijkt 
wel een mandje.’ Het was de dochter van de farao, die juist was 
gaan baden. Haar slavinnen liepen langs de oever heen en weer om 
te waarschuwen voor krokodillen of andere gevaren. Ze stuurde een
van hen het water in om het kistje op te halen. Voorzichtig deed ze 
het mandje open. Zoveel paar ogen als er vrouwen waren, keken in 
het kistje. 
‘Het is een baby,’ zei de dochter van de farao, ‘een jongetje, wat lief.’
Het kind huilde. ‘Ik vraag vader of ik hem mag houden, ik heb hem 
eerlijk boven water gehaald. Het is vast een Hebreeuws kind, een 
van dat slavenvolk hier.’ 

De zus van het kind had alles gezien. Ze kwam zo onopvallend 
mogelijk langslopen en zei: ‘Zal ik een vrouw voor u zoeken die het 
kind voor u kan voeden?’ De dochter van de farao zei: ‘Ga er 
meteen een halen.’ Het meisje ging zo vlug als ze kon naar huis en 
riep: ‘Mam, hij is gered, de dochter van de farao heeft hem uit het 
water gehaald! En nu zoekt ze een moeder voor het kind!’ 
Zo kwam de moeder bij de dochter van de farao. Die zei: ‘neem dit 
kind mee en voed het voor mij. Ik zal je ervoor betalen. Maar ik wil 
hem wel terug.’ 
Helemaal opgewonden van blijdschap gingen ze met het kind naar 
huis. ‘Mam, nou mag hij er zijn. Hij moest in het water verdrinken, 
maar hij werd gered. We hoeven nu niet meer bang te zijn voor de 
Egyptenaren. En ze betalen ook nog eens voor hem.’ 

Toen het kind groot genoeg was, brachten ze het terug naar de 
dochter van de farao. Die zei heel plechtig: ‘Ik heb jou uit het water 
gered. Jij bent voor mij een zoon, ik noem jou ‘Mozes’, ‘zoon’, zo 
heet mijn vader ook.’ 
‘Maar uw vader heet ‘Zoon van de zonnegod’ of zoiets, van welke 
god is dit kind een zoon?’ vroeg een van haar slavinnen. 
‘Dat weet ik nog niet’, zei de dochter van de farao. 
‘Dat mag hij later zelf kiezen’. 
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We zingen: lied 359 (melodie: oze wieze woze)

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er ver 
boven ons geloven
steeds een naam met ons mee. 

Dopen is geloven 
dat een Herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

PREEK

Muziek van het combo

We zingen: Ga maar gerust (Sytze de Vries, liefste lied van overzee 
deel 2, lied 15 (melodie: Evang. Liedbundel 246 / Joh. de Heer 96)

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
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Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand die alle tranen wist.

– de kinderen van de kindernevendienst komen terug –

Niet alleen op het water

Dankgebed en voorbeden, persoonlijk gebed, besloten met
Onze Vader gezongen, lied 371
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3. Onze Vader in hemel, 
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.
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We delen van onze gaven 
- de kinderen van de crèche komen er ook bij - 

1. Voor de kerk
2. KiA Werelddiakonaat: een toekomst voor kansarme kinderen

in Pretoria, Zuid-Afrika
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Goede vaart!

(we gaan staan)
Slotlied: waar je woont op deze wereld 
(melodie: Alle Menschen werde Brüder)

Waar je woont op deze wereld, 
tussen bloemen of beton
elke dag is er nieuw leven
elke dag een nieuwe zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
om opnieuw op weg te gaan
en te zoeken naar het wonder 
van de Heer in ons bestaan

Waar je woont in deze wereld,
tussen bloemen of beton,
tussen haat of tussen liefde
elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
’t woord van Christus te verstaan,
door de ogen van de ander
kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

Waar je woont op deze wereld
Tussen bloemen of beton
Tussen twijfel, tussen hope,
Elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook
Samen weer op weg te gaan
Samen werken in Zijn liefde, 
Samen werken in Zijn Naam
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Zending en zegen
Zegen, 
beantwoord met (allen):

 

*** Muziek van het combo *** 

Bij de uitgang is er een collecte voor 
familie Van den Noort uit Zierikzee.
Zij wonen en werken op het ziekenhuisschip 
‘Africa Mercy’ van Mercy Ships. 
www.vijfaanboord.nl

Er is koffie, thee en fris met Kuchen – welkom! 

 

Wilt u, wil jij nog eens doorpraten over deze dienst of meer
informatie over de kerk? Neem dan contact op met ds. Bertie

Boersma (0111-671231 / dsboersma@fqi.nl)
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http://www.vijfaanboord.nl/

