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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Aanvangslied Joh. de Heer 105 
 
1. Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid. 
En al het andere krijg je bovendien 
Hallelu, halleluja 
refrein:  
Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja 
 
2. Jij zult niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt 
hallelu, halleluja. 
refrein:  
Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja 
 
3. Bid en jou zal gegeven zijn, 
zoek en jij zult het zien. 
Klop en de deur zal voor je opengaan, 
hallelu, halleluja. 
refrein:  
Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja,  Hal-le-lu-ja 
 
‘Onze Hulp’ en groet…. 
 
Zingen: Joh. de Heer 94  
1. Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed 
vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 
 
2. Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed ! 
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3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein, 
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 
 
4. Jezus, op uw woord, vestig ik mijn hoop, 
U leeft en U verhoort, mijn bede tot U. 

 
Gebed 
 
Zingen: Joh de Heer Lied 586 
1. Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt. 
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. 
Als vrienden henengaan in stormgetij, 
Blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij! 
 
2. Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt? 
Ach, nimmer geeft ons d’ aarde blijvend vreugd. 
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij; 
Maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij! 
 
3. ’k Kan zonder U geen enk’le schrede gaan, 
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan. 
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij, 
Zij ’t voor- of tegenspoed, o blijf met mij! 
 
Schriftlezing: Mattheus 14 : 22 – 33 
 
Zingen: Joh. de Heer, Lied 411 : 1 – 3 en 5 
1 Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
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3. Schep moed, zeg aan uw smarte 
en zorgen goede nacht; 
laat varen, wat uw harte 
in onrust heeft gebracht. 
Gij wilt toch niet regeren 
als een, die alles weet? 
God blijft als Heer der Heren 
met ‘t hoogst gezag bekleed. 
 
5 Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwondren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
Overdenking  
 
Zingen Johannes de Heer, Lied 523  
1. Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus ‘hart; 
dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ‘t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreé, 
ruisend uit ‘s hemels zalen over de glazen zee.  
Veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart; 
dáár, in Zijn teer erbarmen; dáár rust mijn ziel van smart. 
 
2. Veilig in Jezus ‘armen, vrij bij mijn Heer en Borg: 
vrij van ‘t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. 
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; 
nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. 
Veilig in Jezus ‘armen, vrij bij mijn Heer en Borg: 
vrij van ‘t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. 
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3. Jezus, mijn dierbre Toevlucht, Jezus gij stierf voor mij ! 
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten totdat het duister vliedt 
en ‘t oog aan gindse kusten, Uw heillicht gloren ziet. 
Jezus, mijn dierbre Toevlucht, Jezus gij stierf voor mij ! 
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. 
 
Avondgebed 
 
Collecte 
 
Slotlied: Joh. de Heer Lied 408 
1 Jezus, ga ons voor / deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden / gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand / naar het vaderland. 
 
2 Valt de weg ons lang, / zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen   
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, / is het rechte pad. 
 
3 Krimpt ons angstig hart  / onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht  / dat ons troost en richt. 
 
4 In de woestenij, / Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd / in uw heerlijkheid. 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
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Wij wensen U en elkaar nog een fijne avond en een goede 
week. 


