onze pogingen op en lieten ons meedrijven. 16 Toen we onder de lij van
het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de
sloep langszij te krijgen. 17 De bemanning
hees de sloep omhoog en verstevigde bij
wijze van veiligheidsmaatregel de romp van
het schip met touwen. Uit angst om in de
Syrte aan de grond te lopen, wierpen ze het
drijfanker uit en lieten het schip drijven. 18
Het geweld van de storm was zo groot dat
ze de volgende dag een deel van de lading
overboord gooiden, 19 en de dag daarna wierpen ze zelfs de
scheepsuitrusting in zee. 20 Dagenlang waren de zon noch de sterren te
zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke
hoop op redding verloren.

Orde van dienst voor de Dankdag
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Orgelspel
Welkom en mededelingen

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Stil Gebed (staande)
Votum en Groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 65: 5 en 6
ij komt het dorre land doorschrijden

Zingen (staande): Lied/Psalm 145: 3 en 5
Genadig en barmhartig is de Heer

Preek

Zingen: Gezang 467: 1, 2 en 4 (LvdK ‘73)
O eeuwge Vader, sterk in macht

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 27: 13 t/m 20 (NBV)

Dankgebed
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Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan
te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee, en voeren zo
dicht mogelijk onder de kust van Kreta. 14 Maar al spoedig stak er een
hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd. 15 Omdat het
schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we

Zingen (staande): Lied 243: 4 en 7 Is deze arbeidsdag voorbij
1

2

Zegen (staande)

Orgelspel Scheepke onder Jezus hoede

Collecte
De 1e collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk en diaconie. U kunt
als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle NL 02 RABO 0314413588
of College van kerkrentmeesters NL 57 RABO 0314400958
De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Project De Delta voor Indonesië
U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken
op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle
NL 02 RABO 0314413588
Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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