Tentdienst 2022

Thema: Jezus’ vreemde vredesmissie

Op de 2e zondag van de zomer
26 juni 2022 om 10:15 uur
in de tent op de haven van Marken
Protestantse Gemeente Marken

Voorganger: ds. H.Z. Klink
Ouderling van dienst: A. Commandeur-Kroes
Diaken van dienst: N. Teerhuis-Zeeman
Organist: Dominic Zeeman
Muziekgroep: Jan Kaars, Klaas Springer,
Gerard Schilder en Marieke Zeeman

WELKOM
Hartelijk welkom in de tentdienst tijdens de havenfeesten 2022.
Een bijzonder woord van welkom aan onze voorganger van
vandaag, onze eigen Dominee Klink.
Ook een bijzonder woord van welkom aan de Marker
gelegenheidsband die de dienst op wil luisteren met enkele
mooie liederen.
Daarnaast zijn we zeer blij dat Dominic Zeeman de samenzang
wil begeleiden op zijn keyboard.

Collecte
De collecte van vandaag is bestemd voor
Basisschool Kuna Mondo in Purmerend.
Deze basisschool houdt zich bezig met het verzorgen van
onderwijs aan kinderen die het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn
ontvlucht.
Wij bevelen deze collecte hartelijk bij u aan.

Wij wensen elkaar een fijne dienst.
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Voorbereiding op de binnenkomst
Gebed om een gezegende kerkdienst
Binnenkomst
Mededelingen door de ouderling van dienst
Samenzang
Psalm 72 vers 1 en 4
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Bemoediging en groet
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Muziek: ‘Bird on the Wire’ (Leonard Cohen)
Like a bird on the wire,
Like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free
Like a worm on a hook,
Like a knight from some old fashioned book
I have saved all my ribbons for thee.
If I, if I have been unkind,
I hope that you can just let it go by.
If I, if I have been untrue
I hope you know it was never to you
Like a baby, stillborn,
Like a beast with his horn
I have torn everyone who reached out for me
But I swear by this song
And by all that I have done wrong
I will make it all up to thee.
I saw a beggar leaning on his wooden crutch,
He said to me, "You must not ask for so much."
And a pretty woman leaning in her darkened door,
She cried to me, "Hey, why not ask for more?"
Oh like a bird on the wire,
Like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free
Free...

Woorden als gids voor het leven (1 Petrus 3, 10-12)
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Muziek: ‘Why Me Lord’ (Kris Kristofferson)
Why me Lord? What have I ever done
To deserve even one
Of the pleasures I've known?
Tell me, Lord, what did I ever do
That was worth lovin' you
Or the kindness you've shown?
Lord help me, Jesus I've wasted it so
help me, Jesus I know what I am
But now that I know that I've needed you so
help me, Jesus my soul's in your hand
Tell me, Lord if you think there's a way
I can try to repay
All I've taken from you
Maybe, Lord I can show someone else
What I've been through myself
On my way back to you
Lord help me, Jesus I've wasted it so
help me, Jesus I know what I am
But now that I know that I've needed you so
help me, Jesus my soul's in your hand
Lord help me, Jesus I've wasted it so
help me, Jesus I know what I am
But now that I know that I've needed you so
help me, Jesus my soul's in your hand
Jesus my soul's in your hand

Bidden om de hulp van de Heilige Geest
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De bijbel
Muziek: ‘Last Night I Had the Strangest Dream’ (Edward
McCurdy)
Last night I had the strangest dream
I ever dreamed before
I dreamed the world had all agreed
To put an end to war
I dreamed I saw a mighty room
The room was filled with men
And the paper they were signing said
They'd never fight again
And when the papers all were signed
And a million copies made
They all joined hands and bowed their heads
And grateful prayers were prayed
And the people in the streets below
Were dancing round and round
And guns and swords and uniforms
Were scattered on the ground
Last night I had the strangest dream
I ever dreamed before
I dreamed the world had all agreed
To put an end to war
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Lezen uit Micha 4,1-7 uit de NBV21
1

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van
de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger
dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen,
2
machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de
erg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn
paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
3
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en
verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal nog de wapens leren hanteren.
4
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse
machten heeft gesproken.
5
Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen
op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.
6
Als die dag gekomen is – spreekt de HEER – zal Ik de
kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen,
verenigen wie Ik onheil heb gebracht.
7
De kreupelen zal Ik sparen, van de verdrevenen maak Ik een
groot volk, en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, van nu
tot in eeuwigheid.
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Lezen uit Micha 5,1-4a uit de NBV21
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten
te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël
zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,
in de dagen van weleer.
2
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen
wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten.
3
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de
macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens
verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen
tot aan de einden der aarde,
4
en hij brengt vrede.
1

Samenzang
Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ couplet 1 en 4 t/m 6
1 Laat komen, Heer uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5 Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Verkondiging: ‘Jezus’ vreemde vredesmissie’
n.a.v. Micha 5 vers 3
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Samenzang
Lied 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ couplet 1 t/m 4.
1 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef
vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken;
uw vrede wint de strijd.

Bidden en delen
Toelichting op het doel van de collecte door de diaken van
dienst
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Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar
‘For the Good Times’ (Johnny Cash)
Don't look so sad, I know it's over
But life goes on, and this old world will keep on turning
Let's just be glad we had some time to spend together
There's no need to watch the bridges that we're burning
Lay your head upon my pillow
Hold your warm and tender body close to mine
Hear the whisper of the raindrops
Blowin' soft against the window
And make believe you love me one more time
For the good times
I'll get along, you'll find another
And I'll be here if you should find you ever need me
Don't say a word about tomorrow or forever
There'll be time enough for sadness when you leave me
Lay your head upon my pillow
Hold your warm and tender body close to mine
Hear the whisper of the raindrops
Blowin' soft against the window
And make believe you love me one more time
For the good times.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader
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Muziek: Tears in Heaven (Eric Clapton) ingeleid en gezongen
door Marieke Zeeman
Would you know my name If I saw you in heaven?
Would it be the same If I saw you in heaven?
I must be strong And carry on,
'Cause I know I don't belong Here in heaven.
Would you hold my hand If I saw you in heaven?
Would you help me stand If I saw you in heaven?
I'll find my way Through night and day,
'Cause I know I just can't stay Here in heaven.
Time can bring you down, Time can bend your knees.
Time can break your heart, Have you begging please, begging
please.
Beyond the door, There's peace I'm sure,
And I know there'll be no more Tears in heaven
Would you know my name If I saw you in heaven?
Would it be the same If I saw you in heaven?
I must be strong and carry on,
'Cause I know I don't belong here in heaven
'Cause I know I don't belong here in heaven
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Opdracht en zegen

Slotlied
Lied747 ‘Eens komt de grote zomer’ couplet 1, 3, 4 en 8
1 Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

3 Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost’len, martelaren,
verlosten in zijn naam.

4 Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze,
van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.

8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, na te
praten en een toost uit te brengen op het 25-jarig jubileum van
de Marker Evenementen Stichting!
(aangeboden door de Marker Evenementen Stichting)
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