
 
 

De Kogge, Sluis 

Zondag 29 januari 2023, aanvang 10.00 uur 

 

Thema: Het Water komt 

n.a.v. de stormramp 1953, nu 70 jaar geleden 

 

 

 

Voorganger: mw E. Reijnhoudt  

Organist: Kees van Garderen 

Ambtsdragers: Joop Dees, Ina Basting   

Lector: Joop Dees 

Kinderkring: Rachel Scheele 

 

De 1
e
 collecte is bestemd voor kerkrentmeesters, de 2

e
  collecte voor  PKN Jongeren 

De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar dhr P.L.Jansen in Sluis en 

mw. van der Pol – Elshout, Oostburg 

Na de dienst is er koffie en thee 

 

INTREDE  

 

Woord van welkom 

 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen 

ontstoken. 

o.: We ontsteken de tafelkaarsen.  

                            

                                  . 

     Wij beiden  

     - onlosmakelijk met elkaar verbonden -  

     mogen ons gedragen weten  

     naar het licht van de nieuwe morgen. 

 

We zingen daarbij  LIED 970:1 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 

wij zijn één in Christus. 

 

wij gaan staan 

 

GROET  en BEMOEDIGING   

 

AANVANGSLIED 107: 1, 2, 4 

 

Wij gaan zitten 



 

TOELICHTING op het thema 

 

GEDICHT Storm op til- Nel Benschop 

 

Di            i  U:       ij ’       f b h u    w       i   i         wijf  ,    u   i   ij     ;  

want lieve God, wanneer die twee het winnen zouden 

wat had mijn leven dan voor zin, waar lag het doel? 

 

Mijn God, de stormen beuken op mijn levensdijken waarachter ik mij jaren veilig heb gevoeld;  

zu     z  ’  h u   ? Z            z       b zwij   ?  

Of wordt mijn land straks door de golven overspoeld? 

 

Hoor, lieve Vader, naar mijn angstig roepend smeken:  

“H         ij, i       !”W    i  Uw        h   ?  

Kom     Uw  ich        bijh i  ’   ui     b     ,        p i , z  f       ’  w    ,      Uw   i i      . 

 

GEBED om ontferming (orgel voorspelen) 

Gesproken en door allen gezongen refrein 
 

S: 1.Om de mensen, om hun leven. 

A:Wees aanwezig Heer ontferm U, Heer  

S: 2. Om hun leven, hun zoeken, hun vinden  

A(refrein) 

S:  3.Om hun vinden, om hun fallen- 

A(refrein) 

S:4. Om hun falen, hun vallen, hun opstaan A(refrein) 

S: 5 . om de mensen, hun kinderen, hun toekomst 

A(refrein) 

S:6.om hun toekomst, hun rust en hun onrust 

A(refrein  

S: 7. Om hun onrust, hun eeuwig verlangen 

A(refrein) 

S:8. om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd 

A(refrein) 

S: 9. Om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte 

A(refrein) 

S 10.Om hun namen, hun leven en sterven 

Stilte 

S 11. Om uw Zoon, de eerste, de laatse 

 

LIED 350: 1, 4, 5 (orgel voorspelen) 

Het water van de grote vloed  

 

GEBED voor de Bijbel opengaat 

 

de  kinderen gaan naar de kinderkring 

 

SCHRIFTLEZINGEN (lector) 

  



 

OT  Jona 2         

1
De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 

2
Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 

3
‘    ij          p i     H  R       hij    w       ij. 

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – 

u hoort mijn stem! 

 
4
U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 

Door kolkend water ben ik omgeven, 

zwaar slaan uw golven over mij heen. 
5
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 

Maar eens zal ik opnieuw 

uw heilige tempel aanschouwen. 

 
6
Het water stijgt tot aan mijn lippen, 

muren van water storten op mij neer, 

zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 
7
Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. 

Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, 

o HEER, mijn God! 
8
Nu mijn levensadem mij verlaat 

roep ik u aan, HEER, 

en mijn gebed komt tot u 

in uw heilige tempel. 
9
Zij die armzalige afgoden vereren, 

verlaten u, trouwe God. 

 
10

Maar ik zal mijn stem in dank verheffen 

en u offers brengen; 

mijn geloften los ik in. 

H   i     H  R  i      !’ 

 
11

Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. 

 

NT  Marcus 4: 35 t/m 41 

35
A   h    i        i     ,      h         w     w     , z i hij       h  : ‘L     w  h        

          .’ 
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 

w         z i   : ‘M      ,     h   u  i    ch         w         ?’ 
39 

Toen hij wakker geworden was, 

sprak hij    wi   b     ff           z i       h       : ‘Zwij ! W      i !’ D  wi    i    i        h        

kwam helemaal tot rust. 
40
Hij z i       h  : ‘W      h bb   ju  i  z  w i i      ?  

G       ju  i              i  ?’ 
41

Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar:  

‘Wi  i  hij   ch,     z  f     wi      h        h     h   z    ? 
 

l. Tot zover de Schriftlezing. 

    Zalig zijn zij  

    die het woord van God horen  

    het in hun hart bewaren  

    en eruit leven. 

a. Amen 

 



 

LIED 935 (orgel voorspelen) 

Je hoeft niet bang te zijn 

 

OVERDENKING  

 

ORGELSPEL  

De kinderen komen terug  

 

LIED: LvK 445-3 

Ruwe stormen mogen woeden, 

alles om mij heen zij nacht, 

God, mijn God zal mij behoeden,  

God houdt voor mijn heil de wacht. 

Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 

Zijne liefde blijft mij leiden: 

Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 

      Hij  ij i  ’    uwi   ich . 
 

 

GEBEDEN en GAVEN 
 

Toelichting bij de collecte  
 

Inzameling bij de uitgang 
 

SLOTLIED 904: 1 en 3 
 

ZEGEN 
 

Gezongen amen 

 

AGENDA  

 

Kerkdiensten  

zondag 5 februari, 10.00 u dienst te Oostburg, voorganger ds. Vrouwkje Dees. Tijdens de dienst bevestiging 

ambtsdragers. 

 
Woensdag 1 februari dienst in Rozenoord, 14.30 u 
voorganger ds. Vrouwkje Dees. 
 
Vrijdag 3 februari om 16.00 uur, De Stelle: kerkdienst; 
 
Dinsdag 31 januari om 19.30 uur, Kerk Sint-Laureins: repetitie Grenzeloos; 
 
Woensdag 1 februari van 9.30-11.30 uur, Kerkcentrum: Open Kerken; 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


