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Voorzang: Psalm 103A: 1,2

1.     Loof nu, mijn ziel, de Here,
        loof, al wat in mij is, zijn naam!
        Vergeet niet, hoeveel keren
        de Here u heeft welgedaan.
        Hij wil uw schuld vergeven,
        u redden van de dood,
        gij zijt met heel uw leven
        geborgen in zijn schoot.
        De Heer vernieuwt uw krachten
        als van een adelaar,
        Hij maakt wie Hem verwachten
        al zijn beloften waar.

        2. Gij armen en verdrukten,
        zie uit naar Hem, die u bevrijdt;
        gebeukten en gebukten,
        in zijn rijk is gerechtigheid.
        Gij die, uzelf tot schade,
        des Heren weg verliet,
        de Heer is vol genade,
        voor eeuwig toornt Hij niet, –
        Hij die voor u blijft zorgen,
        de zonde van u doet
        als de avond van de morgen,
        ja, kwaad vergeldt met goed.

Intochtspsalm: 130: 1, 2

1.     Uit diepten van ellende 2. Zoudt Gij indachtig wezen 
        roep ik tot U, o Heer. al wat een mens misdeed,
        Gij kunt verlossing zenden, wie zou nog kunnen leven 
        ik werp voor U mij neer. in al zijn angst en leed?
        O laat uw oor zich neigen Maar Gij wilt ons vergeven, 
        tot mij, tot mijn gebed. Gij scheldt de schulden kwijt,
        Laat mij gehoor verkrijgen, opdat wij zouden vrezen 
        red mij, o Here red! uw goedertierenheid.



Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging en genadeverkondiging

Psalm 130: 3, 4

3.     Ik heb mijn hoop gevestigd 4. Gij al Gods bondgenoten,
        op God de Heer die hoort. zie naar zijn toekomst uit!
        Mijn hart, hoezeer onrustig, De Heer is vast besloten 
        wacht zijn verlossend woord. tot goedertierenheid!
        Nog meer dan in de nachten Hoort aan de goede tijding:
        wachters het morgenlicht, Hij geeft in zijn geduld
        blijf ik, o Heer, verwachten aan Israël bevrijding 
        uw lichtend aangezicht. van onrecht en van schuld.

Kinderverhaal met aansluitend de kinderen naar de kinderkerk

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Gezang 315: 1, 2

1.     Heb dank, o God van alle leven,
        die zijt alleen Uzelf bekend,
        dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
        uw licht en liefde ons toegewend.
        Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
        nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
        en wat voor wijzen bleef verborgen
        werd kinderen geopenbaard.

2.     En of een mens al diep verloren
        en ver van U verzworven is,
        Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
        vernieuwd door uw getuigenis.
        Uw woord, dat spreekt in alle talen,
        heeft uit het graf ons opgericht,
        doet ons in vrijheid ademhalen
        en leven voor uw aangezicht.



Lezing: Mattheüs 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 af-
zondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.24De boot
was intussen al vele stadiën van de vaste wal 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 meer.26Toen de leerlingen hem op het
meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuw-
den het uit van angst.27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! 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: ‘Klein-
gelovige, waarom heb je getwijfeld?’32Toen ze in de boot stapten, ging de
wind liggen.33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U
bent werkelijk Gods Zoon!’

Gezang 917: 1, 3, 6

1.     Ga in het schip, zegt Gij, 3. Wij zien alleen nog maar
        steek van het strand. water en wind.
        Vaar tegen wind en tij, Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?
        vaar naar de overkant, Wij, nu de nacht begint,
        wacht daar op Mij. weten niet waar.

        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.

Prediking met aansluitend orgelspel

Gezang 377: 1, 2, 4, 6 

1.     Zoals ik ben, kom ik nabij,
        met niets in handen dan dat Gij
        mij riep en zelf U gaf voor mij –
        o Lam van God, ik kom.



2.     Zoals ik ben, met al mijn strijd,
        mijn angsten en onzekerheid,
        mijn maskers en mijn ijdelheid –
        o Lam van God, ik kom.

        4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
        reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
        vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
        o Lam van God, ik kom.

6.     Zoals ik ben – ja, dat ik dan
        de lengte, breedte, hoogte van
        uw diepe liefde vatten kan:
        o Lam van God, ik kom.

Voor- en dankgebed

Gezang 413 

1.     Grote God, wij loven U,
        Heer, o sterkste aller sterken!
        Heel de wereld buigt voor U
        en bewondert uwe werken.
        Die Gij waart te allen tijd,
        blijft Gij ook in eeuwigheid.

        2. Alles wat U prijzen kan,
        U, de Eeuwige, ongeziene,
        looft uw liefde en zingt ervan.
        Alle engelen, die U dienen,
        roepen U nooit lovensmoe:
        ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3.     Heer, ontferm u over ons,
        open uwe vaderarmen,
        stort uw zegen over ons,
        neem ons op in uw erbarmen.
        Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
        laat ons niet verloren gaan.

Zegen met gezongen Amen

Collecte bij de uitgang


