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Welkom en mededelingen 
 
Votum en groet 
 
Opw  727 Ik val niet uit Uw hand 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, 
de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
refrein 1 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
refrein 2 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
slot 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 

  



Opw 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 4x: 
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) 

 
Opw 277 Machtig God, sterke Rots 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 

  



Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
 
wetslezing / verootmoediging 
 
Gebed  
 
Kinderlied In een scheepje 

In een scheepje over zee. 
Vaar je mee, vaar je mee? 
In een scheepje over zee. 
Vaar je mee? 
 
Hoei, daar komt een wilde storm. 
‘t Is enorm, ‘t is enorm. 
Hoei, daar komt een wilde storm. 
‘t Is enorm. 
 
Maar ook Jezus is aan boord. 
Met zijn woord, met zijn woord. 
Maar ook Jezus is aan boord. 
Met zijn woord. 
 
En precies zoals Hij wil. 
Wordt het stil, wordt het stil. 
En precies zoals Hij wil. 
Wordt het stil. 

 
 
Kinderen naar KND 
 
zingen Ps 89: 3, 5 

3. U bent almachtig, HEER, God van het hemelrijk. 
Wie is zo trouw als U, wie is aan U gelijk? 
De zee gehoorzaamt U wanneer de golven stijgen: 
het woeste water wijkt, de stormen moeten zwijgen. 
Het monster in de zee is door uw vuist verdreven. 
Uw vijand zag uw kracht en vluchtte voor zijn leven. 



5. Gelukkig is het volk dat uw bazuin herkent. 
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent. 
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen. 
U geeft hun nieuwe kracht, U zult hen weer verhogen. 
Zij hebben U als schild, aan hen geeft U de zege. 
Hun koning hebben zij van U, hun HEER, gekregen. 

 
 
Schriftlezing Luc 8: 22-26 
22 Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn 
leerlingen, en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van 
het meer gaan,’ en ze voeren het meer op. 
23 Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm 
opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. 
24 Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we 
vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven 
bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water 
tot rust. 
25 Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren 
geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: ‘Wie is hij 
toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen 
gehoorzamen?’ 
26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat 
tegenover Galilea ligt. 
 
 
Preek 
 
Opw 488 Heer ik kom tot U 

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde 

  



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 

 
 
collecte 
 
kinderen terug uit KND 
 
Opw 807 God van licht 

n mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

  



In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 
 

Zegen 


