
brug: 
Geest van God leer mij te lopen op 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 2 
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 

 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied opwekking 58 
1. Vrede zij u, vrede zij u,     2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 

gelijk Mij de Vader zond,     Mijn woord moet in u zijn, 
zend Ik ook u.          dat maakt u vrij.   
Vrede zij u, vrede zij u,      Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
gelijk Mij de Vader zond,     Mijn woord moet in u zijn, 
zend Ik ook u.          dat maakt u vrij. 
 

3.Ontvangt mijn Geest, 
heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 

 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
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Muziek voor de dienst 
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 1 en 2 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Lied 130c 
Zingen Psalmen voor nu 130 
1. Uit de diepten roep ik U     2. Als U niets dan zonden zag  

Heer mijn God         Heer, mijn God  
Ik heb U nodig Here, luister    Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Nu ik schorgebeden fluister    juist vergeven dus verdient U 
Luister toch           diep ontzag 
Heer luister toch         ons diep ontzag 

 
 



3. Ik blijf wachten tot U komt    4. Israël, hoop op de Heer  
Heer, mijn God          Hoop op God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
dan een mens in lange nachten   Hij verlost je van je zonden 
wacht op licht          Hij maakt vrij  
het morgenlicht         Hij maakt jou vrij 

 
 
Wetslezing: 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, 
heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis 
geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting 
volgen die de Geest ons wijst. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet 
dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. 
 
Zingen Psalm  86: 6 (OB) of 86: 4 (NB) 
 
6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,  of: 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheüs 7:24 - 8:1 (NBV) 
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken 
worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen 
het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken 
en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was 
gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet 
naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn 
huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de bergstromen 
zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd 
ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’ 
 

28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder 
de indruk van zijn onderricht, 29 want hij sprak hen toe als iemand met 
gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. 
1 Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem. 
 
 
Kindermoment 
 
Zingen ‘ Een wijs man’ (Oke4kids) 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.(3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.(3x) 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.(3x) 
En het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.(3x) 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op.(3x) 
Bouw je levenshuis op Hem. 

 
  
Verkondiging 
 
Zingen Opwekking 789 
1. U leert me lopen op het water 

de oceaan is weids en diep 
u vraagt me alles los te laten 
dan bent U daar, ik twijfel niet. 

Refrein 1 
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. U sterke hand die zal mij leiden 

Al is de zee onpeilbaar diep 
Wanneer ik wankel op mijn voeten 
Dan houdt U stand, U wankelt niet 

4: Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 


