
Open Deur Dienst   7 februari 2021     
Ontmoetingskerk Gorredijk 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling Joke Rudolphy 
organist Annejaap Soldaat 
 
thema : storm ! 
 
orgelspel 

welkom 

de paaskaars wordt aangestoken 

lied  Ik zal er zijn - Sela      

   

we worden stil voor God 

bemoediging en groet 

 

lied 733 Opwekking   10.000 Redenen 

   

gebed 

 

schriftlezing Matth. 8 : 23-27 

 

lied 213 Joh. de Heer   Scheepke onder Jezus hoede 

   
 
verkondiging 

 

orgelspel 

 

lied You raise me up   

      

gedicht   

 

God geeft jou 

Voor elke storm een regenboog  

Voor elke traan een glimlach 

Voor elk verdriet een belofte 

Voor moeilijke tijden een zegen 

Voor ieder probleem, een trouwe vriend om je te steunen 

Voor elke zucht een prachtig lied 

Voor ieder gebed een antwoord 

 

lied 940    Verberg mij nu 



  

gebeden  

‘onze Vader’ (lied 466 Ev. Ldb.)    

      

 

lied 416   
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol oant wersjen oer ús weitsje, 
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 Heer, wees met ons tot een volgende keer, 
 wil tot weerzien over ons waken, 
 laat het kwaad ons niet raken, 
 Heer, wees met ons tot een volgende keer. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 Heer, wees met ons tot een volgende keer, 
 wil ons met uw vleugels hoeden, 
 steunen als de stormen woeden, 
 Heer, wees met ons tot een volgende keer. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol de wegen foar ús sljochtsje, 
ús net nei ús sûnden rjochtsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
 Heer, wees met ons tot een volgende keer, 
 maak van onze wegen een rechte baan, 
 reken ons onze zonden niet aan, 
 Heer wees met ons tot een volgende keer. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
as wy wurch en warleas binne, 
lit ús dan troch Jo oerwinne. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 Heer, wees met ons tot een volgende keer, 
 als wij moe en weerloos zijn, 
 laat ons dan door U overwinnen, 
 Heer wees met ons tot een volgende keer. 
 

 
zegen  
 



De Heer zegene u en Hij behoede u 
moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen 
en u genadig zijn 
moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven 
            
we bidden dat zegen mag neerkomen uit de hemel 
dat gokken we maar niet, we wéten dat we worden beschermd 
moge de vrede die alle verstand te boven gaat 
onze boodschap zijn  
genade en gunst zal in je hele wezen zijn 
moge Zijn gunst zijn op jou en op duizend generaties 
en op jouw familie en kinderen en op hun kinderen en hun kinderen 
 
moge Zijn aanwezigheid vóór jou zijn 
en achter jou, en naast jou 
overal om je heen, en in jou 
Hij is met jou 
in de morgen, in de avond 
in jouw komen en in jouw gaan 
in jouw verdriet en in jouw vreugde 
is Hij er voor jou, Amen 
moge Zijn gunst zijn op jou.......... 
.....Hij is er voor jou... 
 
orgelspel 


