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KERKBOEKJE
Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum:   23 februari 2014
Dominee:   Ds Jongkind

Zingen

Zegen

Naar huis

Gebed

Fijn dat je er was!
 

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Zingen

Zingen

Zingen

Mededelingen

Jacob-Jan, Tamara en Hanna Matze

 verhuizen naar . . . . . landWaardoor wordt de Heere Jezus wakker?
Kies uit:
    de storm, het schommelen van het schip
    het rondspattende water
    het roepen van de discipelen

Vandaag zingen we 4 psalmen over de zee.
Welke zijn dat?

Jona 1:4-12 Markus 4:35-41

Zet in de goede kolom: Jezus -  Jona - slaapt 
- storm is zijn schuld - stilt de storm
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Preek

Bijbellezen
 

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte

Zingen

Zingen

Gebed

Fijn dat je er bent!
De preek gaat vandaag over de Jona en over de Heere 
Jezus. Als het stormt of je weet niet wat er zal gaan 
gebeuren, dan kun je bang zijn. Het is net als een bootje in 
een zware storm.... maar gelukkig Jezus is aan boord!

In een bootje over zee
Vaar je mee, vaar je mee
In een bootje over zee
Vaar je mee

Oei daar komt een wilde storm
't Is enorm, 't is enorm
Oei daar komt een wilde storm
't Is enorm

Maar ook Jezus is aan boord
Met Zijn woord, met Zijn woord
Maar ook Jezus is aan boord
Met Zijn woord

En precies zoals Hij wil
Wordt het stil, wordt het stil
En precies zoals Hij wil
Wordt het stil

Je hoeft niet bang te zijn

De zee of water heeft in de Bijbel verschillende 
betekenissen.

Vaak is water onmisbaar en staat het voor
overvloed en zegen.
Weet jij voorbeelden?

Soms is water iets waar je bang voor bent.
Weet jij voorbeelden?

Jona 1:4-12 en Markus 4: 35-41
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