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                                                 Orde van dienst - Zondag 12 september 2021 
     

Voorganger: ds. S. Stoppels 
     

Organist: Geerd Voortman 
     

Aanvang: 10.00 uur  
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat hierna staan) 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied: Gezang 283: 1, 4 en 5 (Liedboek 2013) ‘In de veelheid van geluiden’ 
 

 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee!

 
 
 
 

 
Kindermoment en lied: ’Zet je voet maar op het water’ 
https://www.youtube.com/watch?v=curSKP3VIJk
 
Refrein: Zet je voet maar op het water 
Zet je voet maar op het meer 
Kijk niet naar de woeste golven 
Kijk gewoon maar naar de Heer 
 

1. Hé hee weifel je nog 
Waar blijf je nou 
Hé hee twijfel je nog 
De Heer roept jou 
Ja jou Refrein 

2. Zinkt de moed je in de schoenen 
Lijkt het net of je verdrinkt 
Als je roept zal Hij je helpen 
En Hij zegt: houd moed mijn kind 
Refrein 
 

3. Nee nee ik weifel niet meer 
ik kom erbij 
Nee nee ik twijfel niet meer 
De Heer roept mij 
Ja mij Refrein 

Wet/leefregels ‘Psalm 13’ 
 
Gebed om de opening van het woord 
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Schriftlezing: Mattheüs 14: 22-36 
[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. [24] De 
boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door 
de golven geteisterd. [25] Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. [26] 
Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en 
schreeuwden het uit van angst. [27] Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 
[28] Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 
[29] Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. [30] Maar toen hij voelde 
hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ [31] 
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 
[32] Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. [33] In de boot bogen de anderen zich voor hem neer 
en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ [34] Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij 
Gennesaret. [35] De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en 
men bracht allen die ziek waren bij hem. [36] Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te 
mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond. 
 
Lied: Gezang 56: 1, 3, 4 en 6 ‘Ga in het schip, zeg Gij’ 
 
1. Ga in het schip, zegt Gij, 
steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant, 
wacht daar op Mij. 
 

3. Wij zien alleen nog maar 
water en wind. 
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, 
weten niet waar. 

4.Wandelt Gij als een schim 
over het meer? 
Werd Gij een verre glimp? 
Heer, zijt Gij onze Heer, 
kom van de kim! 
 

6. Ik ben het, zegt Gij dan. 
Kom maar met Mij 
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 
hier is mijn hand. 

Preek 
 
Lied: Gezang 51: 1-3 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’ 

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 

3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte & muzikaal intermezzo 
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Slotzang: Gezang 483: 1 en 4 ‘Gij die alle sterren houdt’
 
1. Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 

4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Zegen (staande) 
 


