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Muziek 
 
Samenzang lied 187 (ev.ldb.) 
 't Scheepke onder Jezus' hoede, 
 met zijn kruisvlag hoog in top, 
 neemt als arke der verlossing 
 allen, die in nood zijn, op. 
 Al staat de zee ook hol en hoog 
 en zweept de storm ons voort, 
 wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
 en 't veilig strand voor oog. 
 
 Zon, bestraal het kleine scheepje; 
 winden. stuwt het zacht vooruit; 
 golven, draagt het naar de verten, 
 waar Gods einder zich ontsluit. 
 Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’; 
 God houdt zich aan zijn woord; 
 wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
 en 't veilig strand voor oog. 
 
 Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag 
 wappert boven d’ oceaan! 
 Kom tot Jezus; wie Hem volgen 
 kan geen storm ooit doen vergaan. 
 Wij wenden ons tot God omhoog: 
 ‘O Heer, geleid ons voort!’ 
 Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
 en 't veilig strand voor oog. 
 
Samenzang Gezang 445 (ldb.1973) 

 God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
   door 't geloof nam ik Hem aan; 
   ja, ik weet het, ik zal leven, 
   en door Hem ten hemel gaan. 
   Zelfs eer ik nog was geboren, 
   heeft mij God in Hem verkoren, 
   eer zijn woord met scheppersmacht 
   dit heelal tot aanzijn bracht. 

 
 Jezus Christus is gestorven, 
   is verrezen, ook voor mij, 
   heeft de zegepraal verworven 
   en het leven, ook voor mij. 
   Aan Gods rechterhand gezeten, 
   zal Hij nimmer mij vergeten, 
   maar, uit deernis met mijn lot, 
   treedt Hij voor mij in bij God. 
 
 Ruwe stormen mogen woeden, 
   alles om mij heen zij nacht, 
   God, mijn God zal mij behoeden, 
   God houdt voor mijn heil de wacht. 
   Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
   zijne liefde blijft mij leiden: 
   door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
   voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
 

Woord van welkom & mededelingen 

Aanvangslied 7 (jdh) 
 Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
 wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
 Vrees toch geen nood! ‘s Heren trouw is groot, 
 en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
 Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
 God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
 God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 
 en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. 
 Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 
 groter dan de Helper, is de nood toch niet. 
 Wat ons ontviele, Redder in nood, 
 red slechts onze ziele, uit zond' en dood. 
 
 
 
 



 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 

LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 

 
Samenzang lied 940 (nw.ldb.) 

 Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. 
 Houd mij vast in uw sterke hand. 
 refrein: 

 Als de oceaan haar krachten toont, 
 zweef ik met U hoog boven de storm. 
 Vader, U bent sterker dan de vloed. 
 Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
 Vind rust mijn ziel in God alleen. 
 Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. (refr.2x) 
  
 Dan word ik stil, U bent mijn God. 
 
Samenzang lied (Psalm) 107, 1, 11 en 15 (nw.ldb.) 
 Gods goedheid houdt ons staande 
 zolang de wereld staat! 
 Houd dan de lofzang gaande 
 voor God die leven laat. 
 Al wie door Hem bevrijd 
 uit ongastvrije streken, 
 naar huis wordt heengeleid, 
 zal van zijn liefde spreken. 
 
 Die langs Gods oceanen 
 trotseren wind en vloed 
 om zich een weg te banen 
 de welvaart tegemoet, – 
 Hij hief zijn stem en riep, 
 toen steigerden de golven, 
 het water zwart en diep 
 heeft al hun moed bedolven. 
  
 Laat ons nu voor de Here 
 zijn goedertierenheid 
 toezingen en vereren 
 de God die ons bevrijdt. 
 Want wie zijn hulp verlangt, 
 Hem aanroept in gebeden, 
 verlost Hij uit de angst 
 en leidt Hij tot de vrede. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Mattheüs 8 vers 23 t/m 27 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied  717 (opw.) 
 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 

  
 refrein:  

 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
 
 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 
  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (gemeente en MAF) 
 
Samenzanglied 448 (ev.ldb.) 
 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. 
 De Heer zal als een muur 
 rondom je leven zijn. 
 
 Je hoeft niet bang te zijn, 
 al gaan de lichten uit. 
 God is er en Hij blijft, 
 als jij je ogen sluit. 
 
Dankwoord, uitnodigen  koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 


