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Zingen lied 1005:4 ‘Zoekend naar troost zijn velen

Welkom en mededelingen
Vandaag is het begin van de jaarlijkse week van
Gebed voor de eenheid van Christenen. In 1864 is
dit al ontstaan. Predikant Wiebrig
de Boer Romkema gaat voor in de
dienst en meldt dat het thema van
deze week is ‘zij waren
buitengewoon vriendelijk voor ons’.
Dit heeft betrekking op Paulus die
na de schipbreuk in het jaar 60
vriendelijk op Malta werd
ontvangen.
Het intochtslied is 275:1-3 “Heer
onze Heer,
hoe zijt Gij
aanwezig’.
Wij orienteren
ons even op
de kaart van
de
Middenlandse
zee, het eiland Malta en Italie: Paulus zijn reis naar
Rome verschijnt op de beamer.
Wij bidden met de christenen van Malta mee en
roepen ‘Kom tot ons, o heil’ge Geest’.
Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te
verwelkomen. Geest van meeleven (compassie),
doe in ons een houding groeien van respect
tegenover allen die wij ontmoeten

Zingen lied 864. 1,5 ‘Sjong bliid en woltemoede’

Dienst van de schriften
Schriftlezing: Handelingen 27: 18-20 afgewisseld
met het zingen van lied 1005 ‘Zoekend naar rust
zijn wij vol zorgen’
Schriftlezing
Handelingen 27: 21-36.
Zingen 1005: 3
‘Zoekend naar brood,
lijden zij honger’
Schriftlezing
Handelingen 27: 37-44.

dakloos’
Schriftlezing Handelingen 28 1-10: ‘Pas toen we veilig
en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het
eiland Malta heette’.
De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon
vriendelijk; ‘Ze verwelkomden ons en staken een
vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud
was’.
Zingen lied 1005:5 ‘Met zoveel gaven aan ons
gegeven’.
Daarna volgt de preek.
Een boot is het beeld van vandaag. Je kunt denken
aan het woord ‘levensboot’. We zitten immers in het
schuitje van het leven, allemaal zonder dat we er om
gevraagd hebben dat we geboren werden. We
kunnen als mens met moeite één dag overzien, en
gaan altijd maar weer een wankel avontuur aan in
onze levensbootjes, niet wetend wat de toekomst
brengt.
Ook het schip van de
kerk vaart over de
woelige zee van deze
wereld. Het is
uitgezworven over de
wereld veel verder dan
Rome en is oneindig
veelkleurig geworden, veeltalig , veelvormig
oecumenisch. Daarom ook deze Week van Gebed
voor eenheid van christenen. Het kan een bijzoner
gevoel van verbondenheid geven, te weten dat op
vele plekken vandaag de liturgie afgestemd zal zijn op
wat christenen van verschillende huize op Malta
hebben voorbereid.
Als de schipbreukelingen zoals in Handelingen wordt
beschreven, verkleumd en wel aan land komen, valt
een buitengewonen vriendelijkheid hen toe. Alsof ze
in het paradijs beland zijn. Wat voor ontvangst bieden
wij mensen die op onze kusten stranden? Dat we
mogen leren om buitengewoon vriendelijk te zijn.
Amen.
Na de stilte en het orgelspel
volgt staande de
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geloofsbelijdenis: lied boek 340b

Dienst van de gebeden en gaven:
Collecte:
1. Missionair
2. Kerkelijk werk.
De bloemen gaan naar
Romkje de Jong.

.

Er wordt gebeden dat we
koers mogen houden
gericht op Christus. Wij
voelen ons soms zo
overweldigd door de
stormen. Geef ons moed
om de weg van uw koninkrijk te gaan en breek
barricades af die ons tegenhouden de medemens te
helpen.
Het gebed eindigt in een stil gebed waarin wij
kunnen zeggen wat anderen niet voor ons kunnen
zeggen,

Heenzending en Zegen
Dan volgt het lied ‘een instrument van God 1 en 3.
We brengen
elkaar de
vredesgroet en
zingen als
slotlied 416. 1-4
“Hear, wês mei
ús oan in oare
kear”

Samen worden we uitgezonden en
gezegend.
Moge God de heilige Geest, die
Heer is en het Leven geeft, ons
sterken de schipbreuken van het
leven te doorstaan en de kusten
van het heil te bereiken.
Moge God de almachtige en
barmhartige God, Vader, Zoon en
heilige Geest, ons zegenen en
behoeden, nu en altijd.
Laten wij allen van hier
heengaan, om het wonder van
Gods liefde bekend te maken.
Amen
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