
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

20 juni 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

1e van de zomer  

 

Thema: Angst en geweld 

tegenspreken 
 

 

Kleur: groen 
 

Voorganger Jan Prij 

Pianist: 

Lector: 

m.m.v.:     

Edwin Vooijs 

Christiaan van Krimpen 

Cantorij Bergsingelkerk 

 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Vleugelspel over Psalm 84 

- Welkom door ouderling van Dienst  

  
 

Intrede 
 

(allen gaan staan) 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

V:  De vrede van de Eeuwige is met u allen  

en zijn genade is met u. 

V:  Onze hulp is in de naam van de levende 

god, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

A:  Heer, wij staan hier voor U 

met ons geloof en onze twijfel, 

met onze kracht en onze zwakheid, 

met onze vreugde en ons verdriet. 

Heer, behoed ons, keer ons naar U toe 

en schenk ons de adem van Uw Heilige 

Geest. Amen. 

 

- Openingslied  - Antifoon (Lied 710b) 

- Psalm 84: 1, 3 en 6  

- Antifoon 

 

(allen gaan zitten) 
 

- Kyriegebed   

 

- Glorialied   Lied 305  

 

 

 

Dienst van het woord 

 

- Gebed van de zondag  

 

      - Lezing: Job 30:15-26 en 38:1 

 

15 Verschrikkingen storten zich over me uit, 

mijn eer wordt weggevaagd als door de wind, 

als een wolk vervliegt mijn aanzien. 

16 Nu 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. 

18 Hij rukt met geweld aan mijn kleed, 

omklemt mij met de kraag van mijn mantel. 

19 Hij heeft me neergesmeten in het slijk 

en ik ben als stof, als as geworden. 

20 Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; 

ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. 

21 U bent wreed voor mij geworden, 

met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. 

22 U tilt me op en laat me rijden op de wind, 

uw woedende storm schudt mij heen en weer. 

23 Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, 

naar het huis van samenkomst voor alle levenden. 

24 Maar keert men zich tegen een mens in nood, 

wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept? 

25 Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? 

Had ik geen medelijden met de behoeftige? 

26 Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, 

het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak 

aan…… 

38:1 En de HEER antwoordde Job vanuit een 

storm… 

 

- Zingen: Lied 850: 1, 2 en 4 

 

- Lezing: Marcus 4:35-41 

 

35 Aan het eind van die dag, toen het avond was 

geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer 

oversteken.’ 36 Ze 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. 

37 Er stak een hevige storm op en de golven 

beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam 

te staan. 38 Maar 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?’ 39 Toen 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. 40 Hij zei tegen 

hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? 

Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden 

bevangen door grote schrik en zeiden tegen 

elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het 

meer hem gehoorzamen?’ 

 

- Zingen: Lied  352: 1, 5, 6 en 7  

 

- Overweging 

 

- Meditatief vleugelspel, overgaand in volgend lied 

 

- Zingen: Lied 930 

 

Dienst van het antwoord  

 

- Diaconaal minuutje 

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

 

- Voorbede, met gesproken responsie 
 

A:  Keer U om naar ons toe, 

 Keer ons toe naar elkaar. 
 

 - Stil gebed  
 

- Onze Vader (gesproken) 

 

Zending en Zegen  

 

- Slotlied:  Lied 657: 1, 2 en 4  

 

- Zending en Zegenbede  

 

- Zegenbede van St. Patrick (gezongen) 

 

- Vleugelspel over Lied 657 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


