zondag 15 april 2018
16.00 uur

Preek van de Leek

de storm op het meer
omgaan met onzekerheid

voorganger:
orgel:
zang:
gitaar:

Hans Nijhof
Frank Firet
Jeanine Roos
Bart Koelemaij

orgelspel
welkom en mededelingen
Jeanine Roos & Bart Koelemaij: “Have a little faith in me…” (John Hiatt)
op de drempel
“Missa in Mysterium”
bij deze dienst…
loflied
Mercedes Sosa: ‘Gloria’ (uit: Misa Criola)
Schriftlezing
Mattheus 8: 23-27 (Nieuwe Bijbelvertaling)
23Hij

stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. 24Plotseling begon
het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd
verzwolgen. Maar Jezus sliep. 25Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Heer,
red ons toch, we vergaan!’ 26Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo
weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het
water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 27De mensen
zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en
het water hem gehoorzamen?’
Jeanine Roos & Bart Koelemaij: “Storm” (Do)
Er lijkt nog geen vuiltje aan de blauwe lucht,
toch slaan alle vogels nu al op de vlucht.
Je voelt het aan alles, er is storm op komst.
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’n Hangende boom houdt z’n bladeren vast,
takken bezwijken onder de zware last.
Je voelt het aan alles, er is storm op komst
Laat het maar razen. Laat het tekeer gaan.
Laat ‘m ontladen in grootse gebaren.
Kijken we samen; zien we de schade.
De spanning te snijden in de ijle lucht,
Niets het gesproken, we zijn op de vlucht
Ik voel het aan alles; er is storm op komst
Jouw ogen ontwijkend, kijken me niet aan,
je blik is afwezig, je ziet me niet staan.
Ik voel het aan alles, er is storm op komst.
Laat het maar razen. Laat het tekeer gaan
Laat ‘m ontladen in grootse gebaren.
Kijken we samen; zien we de schade,
zien we wel weer.
Laat het maar razen. Laat ‘t tekeer gaan,
Laat ‘m ontladen in grootse gebaren.
Kijken we samen; zien we de schade.
Dat zien we wel weer.
preek van de leek
Jeanine Roos & Bart Koelemaij: “Have I told you lately…” (Van Morrisson)
collecte
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orgelspel: “Rust mijn ziel, uw God is Koning” Gezang 179 (Bundel 1938)
1.Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

2.Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.

in een ander perspectief
ontsteken we kaarsjes en delen licht
intussen horen we John Coltrane: “A Love Supreme” (fragment)
tenslotte
Jeanine Roos & Bart Koelemaij: “Hallelujah” (Leonard Cohen)
één enkel woord
orgelspel

na de ‘dienst’
bent u vanzelfsprekend welkom in het Michaëlhuis. Er is ‘onder het genot
van…’ de gelegenheid om bij- en na te praten met elkaar en met de
voorganger van deze middag….

4

