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Liturgie   zondag 9 

augustus 2020 

gezamenlijke dienst van 

Petrus en Pauluskerk 

Loppersum 

Orde A: Federatiedienst 
Voorganger: ds. Marco Roepers 

Organist: Jan Smid 

Zang: Tineke Zijlstra, Fenko Zijlstra en Gerry Dallinga. 

 

Voorbereiding 

 

De Paaskaars brandt. 
 
Orgelspel -> binnenkomst ambtsdragers -> klokgelui (indien aanwezig) -> stilte 

 
Welkom en afkondigingen (ouderling) 
 

-Gemeente gaat staan- 

 
INTREDE: 
 
Zingen: intredelied Psalm 107 Laat ons nu voor de Heer: 10, 11, 12, 13 en 14 
 
Bemoediging: 
O: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
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G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O:  die trouw is tot in eeuwigheid. 
G:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Het kind van de zondag ontsteekt de tafelkaarsen en de kaars van de kinderneven- 
en/of tienerdienst. 
Gebed van toenadering: 
O:  Hoor ons aan, Barmhartige God 
 Hoor naar ons bidden. 
 U die ons hart aanziet, 
 U die onze diepten peilt, 
G: blijf ons niet verborgen. 
O: Wij herkenden U niet, 
 Wij zochten onszelf. 
G: God, vergeef ons. 
 …….stilte…… 
O: Doe ons herleven 
 En maak ons weer nieuw. 
 Breng ons in het reine 
 Met U en met elkaar. 
G: Zegen ons met vrede 
 En laat lichten uw aangezicht. 
 Amen. 
 

-Gemeente gaat zitten- 
 

Kyriegebed: Laten we God aanroepen vanuit de nood van wereld  vervolgd met 

een gesproken gebed afgesloten met 

Kyrië Nieuwe liedboek 270A 
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Gloria: 

Wij prijzen God want zijn barmhartigheid is groot. 

 
Lied: Gezang 302: God in den hoog alleen zij eer: alle verzen 
 

Woord 
 
Groet. 
V: De Heer zij met u 
G: Zijn Geest is in ons midden 
 
Gebed bij de opening van de schrift, evt. afgesloten met (liedboek 333): 
 

 
 
 
Zingen lied Gezang 218 (Dank u voor deze nieuwe morgen): 1,4 en 5 
 
 
Moment met de kinderen 
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst/ tieners naar de tienerdienst. 
 
Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33 
 

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast 
vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had 
weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in 
afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De 
boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als 
gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van 
de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen 
hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ 
en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf 
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kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het 
bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: 
‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 
Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te 
zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn 
hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je 
getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot 
bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods 
Zoon!’ 

 
Zingen gezang Gezang 917 Ga in  het schip, zegt Gij, alle verzen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen Gezang 933: alle verzen 
 
Herdenking:  

Tiny Wiersema 

Mevr.Tiny Wiersema Fruitlaan 5 is geboren op 12 juni 1942 

en is overleden op  zaterdag 1 augustus 2020. 

Donderdag 6 augustus was de crematie in Appingedam. 

Pieter Nanninga 

Piet Nanninga, Burgemeester van der Munnikstraat 8a, is geboren op 23 

augustus 1931 

Hij is gestorven op  1 augustus 2020 

Hij was 59 jaar getrouwd met Gé de Vries 

Hij was altijd lied van onze gemeente en vertrouwde vast op God, ook toen 

hij wist dat zijn einde naderde. Hij had er nog een aantal jaren bijkregen na 

een hartinfarct en was daar dankbaar voor. In dat vertrouwen en die 

dankbaarhei heeft hij afscheid genomen van Gé en zijn kinderen. De 

begrafenis was op vrijdag  7 augustus. Na de stilte luisteren we  naar U bid ik 

aan, o macht der liefde  

Stilte 
 
Orgelspel U bid ik aan o Macht der liefde (aanwijzing voor organist: Johannes de 
Heer 200) 
 
 
 



5 

Dankgebed  
Voorbeden 
Stilte 
Onze Vader (NBV):  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Inzamelingen der gaven 
 
Slotzang: Lied 935: Je hoeft niet bang te zijn: 1,2 en 3 
Uitzending en zegen:   

Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God: 
 
De Here zegent U en behoedt U. 
De Here doet zijn aanschijn over u lichten  en is u genadig 
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede 

 
G: Amen (3x) 
 

 


