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Kerkdienst Smilde, 20 juni 
Thema: GELOOF en ONGELOOF 
Voorganger: Ds. A. de Vries 
Organist: Wim Stalman 
 
Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: NLB 107 : 1 via YouTube (staand) 
 
1 Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
Stil gebed – Bemoediging – Groet, waarna gem gaat zitten 
 
Uitleg over de dienst 
 
Verootmoedigingsgebed – Woord van vergeving – Leefregels 
 
Zingen: NLB 81 : 1, 2 en 9 via YouTube 
 
1 Jubel God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 
 
2 Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 

 
 
 
 
 
 
 
9 Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
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Gebed om verlichting met Gods H. Geest 
 
Kindermoment: God heeft alle macht via YouTube  
 
Schriftlezingen: Job 30 : 15-26 en Marcus 4 : 35-41 
 
15Verschrikkingen storten zich over me uit, 
mijn eer wordt weggevaagd als door de wind, 
als een wolk vervliegt mijn aanzien. 
16Nu stroomt het leven uit mij weg, 
ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. 
17’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, 
het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. 
18Hij rukt met geweld aan mijn kleed, 
omklemt mij met de kraag van mijn mantel. 
19Hij heeft me neergesmeten in het slijk 
en ik ben als stof, als as geworden. 
20Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; 
ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. 
21U bent wreed voor mij geworden, 
met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. 
22U tilt me op en laat me rijden op de wind, 
uw woedende storm schudt mij heen en weer. 
23Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, 
naar het huis van samenkomst voor alle levenden. 
24Maar keert men zich tegen een mens in nood, 
wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept? 
25Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? 
Had ik geen medelijden met de behoeftige? 
26Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, 
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan. 
 
35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we 
het meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot 
waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een 
hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te 
staan. 38Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem 
wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij wakker 
geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees 
stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: 
‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden 
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bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind 
en het meer hem gehoorzamen?’ 
 
Zingen NLB 352 : 1, 2, 4, 5 en 6 via YouTube  
 
1 Jezus, meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
 
2 Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ’t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 
4 Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 

 
 
 
 
 
5 Gij hebt, uit de dood verrezen, 
’t boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
’t water brengt ons weer aan land. 
 
6 Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 21 : 1 en 4 via YouTube 
 
1 O Heer, de koning is verheugd! 
Hij wil uw almacht prijzen, 
U juichend dank bewijzen. 
Gij schonk hem dapperheid en deugd. 
Gij hebt op zijn gebed 
hem door uw hulp gered. 
 

4 Groot wordt zijn roem, zo Gij hem 
helpt. 
Hij zal naar alle zijden 
het heilzaam licht verspreiden 
waarmede Gij hem overstelpt. 
Vertrouwend op zijn Heer 
wankelt hij nimmermeer. 

 
Dienst der gebeden 
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Zingen: NLB 919 : 1, 2 en 4 
 
1 Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
2 Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
 
 
Zegen waarna we zingen Gez. 456 : 3  
 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


