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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
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  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 2 augustus morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger ds. T. Schutte 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Liedboek 868 :1,2 en 4 

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
  
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 
leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
  
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Psalm 150 (NLB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
OTH. 682 (Laat heel de wereld het zien) 
1.Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk'ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 

Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
  
Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
  
2.Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
  
(Refrein) 
  
3.Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
  
(Refrein) 

 
 

Wetlezing:) 
 

Hemelhoog 233 
1.Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
3.Neen Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf de uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Marcus 4 :35 - 41 
 
Liedboek 352 (Jezus, meester aller dingen) 
1.Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
  
2.Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
3.Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
  
4.Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
5.Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
  
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
  
7.Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 
Preek:  
 
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 
 
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: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal…) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
 
 
 
   
 
   
   


