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LIEDERENBLAD    
Zondag  13 oktober 2019 avonddienst 
          Organist Thom Hesseling 
      Voorganger in deze dienst  is 

    Ds. T.C. Verhoef 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 43 :4 en 5 (NB) 
4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
   
5.Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 62 :4 en 5 (NB) 
4.Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil,-op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
5.Voorwaar,Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Mattheüs 14 :22-33 
 
Psalm 138 :4 (NB) 
4.Als, ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk  voor mij volein-den. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron,  wil bijstand zenden. 
 
  
 

Preek: Zet je voet maar op het water.. 
 
 Gezang 477 (Geest van hierboven) 

1.Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
  
2.Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 Geloofsbelijdenis  
 
 Opwek. 789 (Lopen op het water) 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

 
refrein 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
 
 
 



 
 
 

2 
 

LIEDERENBLAD    
Bridge 2x 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Cursus en presentatiemateriaal  

 
Slotlied: Opwek. 618 (Jezus, hoop van de volken) 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft. 

  
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 

  
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 

  
Refrein: 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 

  
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof… 
 
Zegen  

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


