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Orde van dienst 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Dienst van de voorbereiding 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte, bemoediging en groet  

Lied 90A: 1, 3, 6 (O God die droeg ons voorgeslacht) 

Enkele inleidende woorden bij de dienst / psalm 8 

Psalm 8: 1, 3, 4, 6 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven) 

Gebed om Gods ontferming 

Loflied ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’: 1, 2, 4 (Gezang 467 in liedboek 
1973) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen, de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lied 321: 1, 2, 4, 6, 7 (Niet als een storm, als een vloed) 

Inleidende woorden, schilderij ‘De golf’ (door Anneke Kole-Burger) 

Bovenmenselijke kracht 
alles opslokkend 
meegezogen 
 
levens overspoeld 
ongenadig  
rauwe ontreddering 
 
water ademhalen, verdrinken 
mensen, dieren   
opgeslokt 
 
in het onbarmhartige donkere water 
de diepte  
geen ontkomen aan 
 
rouw blijft 
tot op de dag van vandaag 

Lied 942: 1, 3 (Ik sta voor u in leegte en gemis) 



Enkele woorden inleiding op de lezing 

Schriftlezing: Romeinen 8: 38-39, 1 Korinthe 2: 1-5 (NBV21) 

838Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
21Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet 
over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan 
die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig 
en onzeker. 4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de 
kracht van de Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van 
God.  

Lied 1001: 1, 2, 3 (De wijze woorden en het groot vertoon) 

Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16 (NBV21) 
13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden 
gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14Jullie zijn het licht voor de 
wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen lamp aan om hem 
vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 
voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen 
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.  

Lied 93B – ‘Uw kracht als de machtigste golf’ (Uit: Psalmen anders, de 
aanvulling op Liedboek 2013, Zingen en bidden in huis en kerk) 

Filmpje van het Watersnoodmuseum, Jan Kempeneers uit Sint Philipsland 

Overweging 

Lied 657: 1, 2, 3 4 (Zolang wij ademhalen) 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Dienst van gaven en gebeden 

Pastorale mededelingen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Delen van de gaven 

Zending en zegen 

Lied 838: 1, 3, 4 (O grote God die liefde zijt) 

Zegen 

Gezongen amen 

  



Tekst “O Eeuw’ge Vader, sterk in macht) (Gezang 467, Liedboek 1973) 
 
O eeuwige Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondloze oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
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. 
 
  



Tekst ‘Uw kracht als de machtigste golf’ (Uit: Psalmen anders, de aanvulling op het 
Liedboek 2013, Zingen en bidden in huis en kerk) 
 
Refrein:  
Uw kracht als de machtigste golf,. 
Hoog keert u zich naar ons om, 
naar ons om, 
naar ons om. 
 
Het ijs dat smelt, het water stijgt, 
de dijken breken. God, kom aan. 
We snakken naar uw schepping 
waar het goed is, 
zout en zoet is, 
aarde om te gaan en staan. 
 
Refrein 
 
Een vloed aan namen komt weer op. 
Het stormt in ons. Het is zo koud. 
De zee, de zee, vol leven, 
heeft gegeven 
en genomen, 
is er één Naam die het houdt? 
 
Refrein 
 
Gij dijk van een God, grens aan de zee, 
rol alle tranen in uw kracht. 
Bescherm, ontferm, omarm ons, 
laat verdriet niet 
ondergaan maar 
bij ons zijn, aan ’t licht gebracht. 
 
(Op refreinmelodie, maar andere tekst) 
Uw kracht als de prachtigste golf. 
Hoog keert u zich voor ons om, 
voor ons om, 
voor ons om. 


