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VOORBEREIDING

Muziek
Welkom door de ouderling van dienst (kaarsen worden aangestoken)

Aanvangslied: LB 212: 1, 2, 3 en 4

1 Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2 Hij die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed met gezongen kyrie: LB 301k
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Glorialied: gezongen: LB 273: 1, 2, 3 en 4

1 Loof God, die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Gesproken: LB 273: 5

Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

SCHRIFT

Gebed

Evangelielezing: Matteüs 14: 13-21
Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn.
Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit
de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.
Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen
plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te
kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden hem:
‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng ze mij.’ En nadat hij de
mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen,
keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de
leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen
ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer
vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Lied: LB 836: 2 en 3 (melodie: LvK 463)

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3 O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.
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Evangelielezing: Matteüs 14:22-33
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. 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.
De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegen-
wind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over
het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een
spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het,
wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u
toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het
uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de
anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Lied: LB 836: 4 en 5 (melodie: LvK 463)

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

Overdenking

Muziek 

Lied: LB 917

1 Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand,
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

2 Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

3 Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

4 Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5 Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreekt dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

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.

Gebeden
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TAFEL

Nodiging

Tafelgebed: LB 403d

Voorganger )
Refrein: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, ) 3x

wij zegenen U! )
Voorganger
Allen: Hij, licht uit licht, woord van den beginne,

Jezus Messias!
Voorganger
Allen: Hij, ware herder, woord van den beginne,

Jezus Messias!
Voorganger
Allen: Hij, Lam van God, brood uit de hemel,

Jezus Messias!
Voorganger
Refrein

Woorden voorafgaande aan het delen

Dankgebed

Slotlied: LB 939

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2 U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Wegzending en zegen
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Kind van de liefde

Lig je verlaten,
lijk ik verdwenen
diep in het donker,
duurt de nacht lang;
zijn in de schemer
geesten verschenen
die je verwarren,
wees dan niet bang.

Wat je ook doormaakt:
hoe ook bedolven
onder de stortzee,
eenzaam en klein – 
ik zal je zoeken
over de golven,
bij nacht en ontij,
ik zal er zijn.

Dat ik alleen zou
leven in dromen
of aan een steeds weer
wijkend verschiet,
en dat mijn rijk er
nooit van zal komen – 
kind van mijn liefde,
denk dat toch niet.

Nee, ik verlies je
nooit uit mijn ogen,
mijn kleingelovig
mensengeslacht;
ik zal je redden,
ik ben mededogen,
ik ben de morgen
achter de nacht.

Michel van der Plas
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