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Thema : Lopen waar niemand ging (Pnr. 1506 )  Matthéüs 14: 22-33 
Uitgesproken : 29 juli 2018      Hervormde gemeente Kampereiland  
 
Tiende zondag na Pinksteren. 
 
Liederen komen uit het Liedboek 1973 (LB), het nieuwe Liedboek (NLB) en de 
Evangelische Liedbundel (ELB) 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen NL Lied 1005 1, 2 en 5  

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.  
 
Refrein: 
Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,  
hier in ons huis.  
 
2. Zoekend vol rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.  
Refrein 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is. 
Refrein 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op het thema 
 
Kyriegebed 
 
Zingen Psalm 130: 1 

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 

 
Lofprijzing: 
 
Zingen Psalm 130: 3 
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3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Matthéüs 14: 24-33 

22.Meteen 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. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de 
berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar 
helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal 
verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven 
geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, 
lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen 
lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het 
uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, 
wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan 
dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus 
stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij 
voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, 
hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de 
anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’  

 
Zingen ELB 448 

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer.  
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
Jezus zal als een muur 
rondom jouw leven zijn.  
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 447 (harder zetten) 

1 God gaat zijn ongekende gang 
vol donkre majesteit; 
die in de zee zijn voetstap plant 
en op de wolken rijdt. 
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2 Uit grondeloze diepten put 
Hij licht, en vreugd' uit pijn. 
Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
zijn wil is souverein. 
 
3 Geliefden Gods, schept nieuwe moed, 
de wolken die gij vreest, 
zijn zwaar van regen, overvloed 
van zegen die geneest. 
 
4 Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? 
Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
Zijn duistere voorzienigheid 
verhult zijn mild gelaat. 
 
5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
wordt klaar van uur tot uur. 
De knop is bitter, is begin, 
de bloem wordt licht en puur. 
 
6 Hoe blind vanuit zichzelve is 
het menselijk gezicht. 
Godzelf vertaalt de duisternis 
in eindlijk eeuwig licht. 

  
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
Tijdens collecte klinkt cd Susan Boyle 
 
You have to be there, you have to, my life I have placed in thy keep 
And without you I am drifting on a dark and stormy sea 
You have to be there, you have to, without you I’d drown in the deep 
Too far, too far from land, the waters drag me down, I reach for your hand 
 
Lied is te horen op: https://www.youtube.com/watch?v=Fx72I8Sehwc 
 
Zingen Psalm 68: 7 en 12 

7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
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12 Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht - 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

 
Zegen 
 
 


