
 

 

LITURGIE 
Onlineviering uit de kerk van Best 

Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 
De 8e zondag van de zomer - de 9e zondag na Trinitatis 

09 augustus 2020 
Voorganger: ds. Gideon van Dam uit Eindhoven 

Ouderling van Dienst: Ingrid Wijnhorst 
Organist: Siep Weiland 
Lector: Ditta van Eijken 

       
 

Inleidend orgelspel door de organist 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aansteken Paaskaars en kaars thuis 

 

Moment van stilte 
 

Openingslied Psalm 70 vers 1 

 
Begroeting 

 

Gebed van toenadering/openingsgebed 

  

Inleidende woorden 

 

Zingen lied Psalm 70 vers 2 

 

Kyrie gebed 

 

Loflied Gloria in excelsis deo (canon Taizé) 

 

Gebed van de zondag 

 

Moment voor de kinderen 

 

Eerste lezing uit Jona 2                                                                 door de lector 

 

21 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van 
de vis. 
 2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 
3‘In mijn nood roep ik de HEER aan  

en hij antwoordt mij.  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! 
8Nu mijn levensadem mij verlaat 
roep ik u aan, HEER, 
en mijn gebed komt tot u 
in uw heilige tempel. 
9Zij die armzalige afgoden vereren, 
verlaten u, trouwe God. 
10Maar ik zal mijn stem in dank verheffen 
en u offers brengen; 
mijn geloften los ik in. 
Het is de HEER die redt!’ 
11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. 
 

Zingen lied 155 1, 6, 7, 8 en 9    

  

Evangelielezing uit Matteüs 14 vers 22-33                                     door de lector 

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

 

Zingen 339a  



 

 

 

Overweging 

 

Live orgelmuziek door de organist 

 

Gebeden 

voorbede, na de woorden zo bidden wij allen: Adem van God, vernieuw 
ons bestaan.  

       

 Stil gebed 

 Onze Vader 

 

Slotlied  426, 1 (Nederlands) 

 

Zegen, beantwoord met door alle uitgesproken: Amen 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Afsluitend orgelspel door de organist 
 

 

 

Hieronder de link naar te kiezen liederen: 

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen 
 

Collecterooster 2e collecte 

09 augustus – Running Team Oirschot RTO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
leven voor mensen en hun naasten in de gemeente Oirschot die met de ziekte kanker te 
maken hebben of hebben gehad. RTO legt de nadruk op het welzijn en welbevinden van de 
mens en niet op de ziekte. De uitgangspunten zijn: dichtbij de mensen, midden in de 
samenleving, heldere doelen en transparant in de bestedingen. De vele trouwe sponsors, de 
giften en donaties zijn voor RTO een belangrijke en onmisbare bron van inkomsten. Het 
aanbod van RTO: De bloemengroet ter bemoediging en ondersteuning, een verblijf in het 
eigen RTO vakantiehuis in Posterholt, een voetreflex)massage, een pedicure behandeling en 
de uitleen van fietsen met trapondersteuning, hometrainer, driewieler of scootmobiel. Via de 
website www.runningteamoirschot.nl kunt u meer informatie vinden over RTO en op welke 
wijze u RTO kunt ondersteunen of als vrijwilliger een bijdrage kunt leveren. Ook kunt u hier 
een aanvraag doen voor iemand die ziek is of voor een naaste van de zieke. 
 

 

 

 

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen

