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  Orde van dienst voor 20 juni   

  Theaterdienst OIKO 

  dit jaar vanuit de  

  Gudulakerk in Lochem 

  Raad van kerken Lochem Barchem 
 
 
 
 
 

 Vg.    : Ds. Corien Veenhuizen 
 Ouderl.  : Remco van Donk 
 Spelers  : Hannah Dieker, Ida Leijenhorst,  

   Jan Leijenhorst, Jacqueline van Dop,      
   Leonard van Wijk, Jan van Pijkeren. 

 Regie  : Sander van Voorst 
 Opname film : Pieter Bas ter Maat 

 

‘In het oog  

van de storm’ 
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Welkom:  
 
Bemoediging en drempelgebed 
Ouderl.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  Die ons vasthoud in storm en nacht 
Allen:  in de stilte zoeken wij Hem  
 
Ouderl.: Drempelgebed 
  
Lied:  283: 1, 2, 5 (In de veelheid van geluiden) 
1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 

 
2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
5.. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Introductie van de film, thema van de dienst 
  
Film 1:   Wanhoop  
 
Lied: LB. 1003 : Stil is de straat   
 

 Stil is de straat. Overal 
 mensen in huizen verdwenen, 
 even een luide sirene – 
 stil is de straat overal. 
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Niemand een brood in de hand, 
Mensen die enkel maar vragen, 
brood voor hun knagende magen - 
niemand een brood in de hand. 

 
Refrein  
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 

Nergens meer feest in de stad, 
Mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen - 
nergens een feest in de stad. 
 
Niemand een lach om de mond, 
mensen met angst om de lippen 
overal ogen die schrikken - 
niemand een lach om de mond. 

 
Refrein  
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 

Stil is de stad. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de stad  
stil is de stad overal. 

 
Refrein  
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
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Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
God, kom gauw. 
 
Gebed 
 
Film 2: Schermtijd 

“Zeker, we doen wat we kunnen, meer kunnen we niet doen”.  
 

Lezing: Mattheus 5: 43-48  Meer dan het gewone. 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste 

liefhebben en je vijand haten.”44En ik zeg jullie: heb je vijanden 

lief en bid voor wie jullie vervolgen,45alleen dan zijn jullie werkelijk 

kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers 

opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen.46Is het een verdienste als je 

liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als 

jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat 

voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 
 
Film 3: Verkopen? 
 “Ik ben bang Bart. “  
 
Film: Intermezzo: Daniel Lohues: “As de liefde mar blef winnen.”   
 
Film 4:  Boeten 
 
Lezen: Marcus 1:16-18 Ik zal jullie vissers van mensen maken. 
6Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en 

Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het 

meer; het waren vissers.17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ 
18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 
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Film 5:    Verwijten 
  
Lezing: Marcus 4: 35-40 ”in het oog van de storm” 
35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij 

tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze 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. 7Er stak een 

hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die 

vol water kwam te staan. 38Maar 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?’ 9Toen 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. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo 

weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 
 
Film 6:   Dreigmail 
 
Film: Muziek: “You raise me up “ Kinderkoor 
 
Film 7:   Het kussen 

 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 
 
Film 8:   Hoop    
  
Collecte :  Noodhulp Vluchtelingen (Griekenland)     
 
Slotlied:  “God zal met je meegaan “    
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
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als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat   
 
Zegen 
Allen: Amen LB 431b. 
 
 
 
Een goede zondag en een fijne week gewenst!! 
 


