
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op zondag 31 juli 2022  

Aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. A. Christ uit Katwijk 
Organist: Jeroen van de Scheer 

Kosters: Rikes Wijkstra en Anne Kroes 
______________________________________________________ 

Thema:  ‘Veilig naar de overkant’ 
  

Zingen voor de dienst: - Hemelhoog 635,  ‘Heerlijk is uw naam’: 1, 2 en 3 

   -Gezang 314 NLB, ‘O Here God, ons liefst verlangen 
   1, 2, 3, 4 en 5    

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Lied 971 NLB: 1, 2, 3 en 4 
 

1.Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand / en het verstand 

gezegend voor het werk, / de bouw van Christus' kerk. 
 

2.Kinderen van eenzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 

Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 

Kracht van de jeugd, / breng nu verheugd 

de stenen bij elkaar. / God helpt u wonderbaar. 
 

3.God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen / en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. / 't Zal om onszelve gaan. 
 

4.De Heilge Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij / en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. / Kom, Here Jezus, kom! 

 

Stil gebed  
 

Votum en Groet 



Zingen: Psalm 149: 1 en 2  
 

1.Halleluja! laat opgetogen / een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden / zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; / Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet / uw Koning tegemoet. 

 

2.Laat het een hoge feestdag wezen. / De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. / De heil'ge reien naad'ren. 

En zo danst in het morgenlicht / heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom / in 's Heren heiligdom. 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Johannes de Heer 197  
 

1.Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 

Wat schenkt dat rust, aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn 

Wedergeboren door Jezus' bloed. 
 

Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 

 

2.Voll' onderwerping, Zijn eigendom. 

In Hem te rusten, heerlijk genot. 

't Eigen ik doden, Zijn wil alleen. 
Rijk in mijn Heiland, leven voor God.     Refrein: 
 

3.Volle verlossing, gans vrij te zijn. 

'k mag alles leggen in Zijne hand. 
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts: 

zo Jezus volgen naar ’t Vaderland.    Refrein: 
 

4.Volle bewustheid, Hij leeft voor mij! 

Dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 

'k Mag nu steeds leven voor mijne God.   Refrein: 
 

Gebed om de opening van het Woord  
 

Schriftlezing: Mattheus 14: 22-33 
 

22Meteen 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. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in 



afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De 
boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als 

gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de 

nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen 
Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ 

en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd 
moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het 

bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: 
‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar 

toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 

schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij 
greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in 

de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem 
neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 
  
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 3 
 

1.Heer, ik hef mijn hart en handen / op tot U, beslecht mijn zaak. 

Weer van mij de smaad en schande / van mijns vijands leedvermaak. 

Ja, zij worden zeer beschaamd / die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, / mag gelovig U verwachten. 

 

2.Here, maak mij uwe wegen / door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen / en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, / laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil o Heer, / 'k blijf U al den dag verwachten. 
 

3.Denk aan 't vaderlijk meedogen, / Heer, waarop ik biddend pleit: 

milde handen, vriend'lijk' ogen / zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet / van mijn onbedachte jaren! 

Heer, die al mijn ontrouw ziet, / wil mij in uw goedheid sparen. 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Johannes de Heer 213: 1, 2 en 3 
 

1.'t Scheepke onder Jezus' hoede,  
met zijn kruisvlag hoog in top, 

neemt als arke der verlossing 

allen, die in nood zijn, op. 
Al staat de zee ook hol en hoog 

en zweept de storm ons voort, 
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 

en ‘t veilig strand voor 't oog. 
 

2.Zonne, bied dat scheepj’ uw glanzen; 

koeltjes, stuwt het zacht vooruit; 



golven, steunt gebed en psalmzang, 
met uw  zilv’ren maatgeluid. 

Dat nooit 't geloof bezwijken moog'; 

God houdt Zich aan Zijn Woord; 
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 

en ‘t veilig strand voor 't oog. 
 

3.Arme zondaar, zie de kruisvlag 
wapp’rend langs de oceaan! 

Weet de Heer is in het scheepje 
Kom! neem uw verlossing aan. 

Dies rijst een lied tot God omhoog: 

Ruist vol een dank akkoord: 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 

en ‘t veilig strand voor 't oog. 
 

Dankgebed en Voorbede 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 

Slotlied : Lied 416 NLB: 1, 2, 3 en 4   
 

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, gevolgd door Zingen: Lied 415 NLB: 3 
 

3.Amen, amen, amen! / Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, / Amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
 

Zondag 7 augustus,  09.30 uur, Voorganger ds. G. Oberink van Urk 

Zondag 7 augustus,  19.00 uur, Voorganger ds. P. Lindhout uit Dedemsvaart 


