


• Welkom 

• Zingen: Op Toonhoogte 444 – ‘k stel mijn vertrouwen  

• Votum en groet 

• Zingen: Op Toonhoogte 148 - God wijst mij een weg 

• Gebed 

• Christian zingt 

• Schriftlezing: Mattheüs 14: 22-33 

• Zingen: Op Toonhoogte 193 - 'k ben een schip in een storm 

• Verkondiging 

• Zingen: E&R - Zet je voet maar op het water (samen met Christian 
Verwoerd) 

• Collecte  

• Christian zingt 

• Zingen: Op Toonhoogte153 - Ik geloof in God de Vader 

• Dankgebed en voorbeden 

• Zegen 

• Zingen: Opwekking 698 - nooit meer alleen (door Christian 
Verwoerd) 
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Op Toonhoogte 444 

 
‘k Stel mijn vertrouwen  

op de Heer, mijn God  

Want in zijn hand  

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief,  

zijn vrede woont in mij.  

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:  

Hij is mij steeds nabij!  
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Op Toonhoogte 148 
 

God wijst mij een weg 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 



Op Toonhoogte 148 
 

Al moet ik door de wildernis  

Hij leidt mij. 

Hij toont mij een rivier in de woestijn. 

Alles zal ooit vergaan 

maar Zijn liefde blijft bestaan 

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
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Mattheüs 14: 22-33 

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!’  
 



Mattheüs 14: 22-33 

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!’  
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Op Toonhoogte 193 

1. 'k Ben een schip in de storm 

  dat de haven niet vindt. 

  

  Refrein: 

    Houd mij vast, houd mij vast, 

    spreek mij aan als uw kind. 

 

 2. 'k Ben een vogel die vlucht, 

  voortgejaagd door de wind. 

 

  Refrein 

  

 

  



Op Toonhoogte 193 

 3. Als uw woord mij bereikt, 

  in uw richting vind, 

 

  Refrein: 

    Houd mij vast, houd mij vast, 

    spreek mij aan als uw kind. 

 

4. Dan zijn stormen gestild, 

  voorbij is vlucht en wind. 

 

  Refrein 
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E & R – Zet je voet maar op het water 

 

 Zet je voet maar op het water 

Zet je voet maar op het meer 

Kijk niet naar de woeste golven 

Kijk gewoon maar naar de Heer 

 

Hé hee weifel je nog 

Waar blijf je nou 

Hé hee twijfel je nog 

De Heer roept jou 

Ja jou 



E & R – Zet je voet maar op het water 

 

 Zet je voet maar op het water 

Zet je voet maar op het meer 

Kijk niet naar de woeste golven 

Kijk gewoon maar naar de Heer 

 

Zinkt de moed je in de schoenen 

Lijkt het net of je verdrinkt 

Als je roept zal Hij je helpen 

En Hij zegt: houd moed mijn kind 



E & R – Zet je voet maar op het water 

 

 Zet je voet maar op het water 

Zet je voet maar op het meer 

Kijk niet naar de woeste golven 

Kijk gewoon maar naar de Heer 

 

Nee nee ik weifel niet meer 

ik kom erbij 

Nee nee ik twijfel niet meer 

De Heer roept mij 

Ja mij 



E & R – Zet je voet maar op het water 

 

 Zet je voet maar op het water 

Zet je voet maar op het meer 

Kijk niet naar de woeste golven 

Kijk gewoon maar naar de Heer 
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Collecte 

1. Diaconie: Luisteren Dienen. 

2. Eredienst en pastoraat 

3. Plaatselijk jeugdwerk 
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Op Toonhoogte 153 

 
Ik geloof in God de Vader 

Schepper, die de schepping draagt 

In Zijn Zoon, in Christus Jezus 

die, geboren uit een maagd 

aan het kruis de wereld redde 

onze zonden op zich nam 

Opgestaan en opgevaren 

troont Hij aan Gods rechterhand 

 

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x) 

Naam aller Namen, naam aller Namen  



Op Toonhoogte 153 

 
Ik geloof in God de Trooster 

gaven van de Hei'lge Geest 

die Gods Woord aan ons bevestigd, 

gaat en predikt en geneest 

Als Hij komt met macht en luister 

zal de mensheid voor Hem staan 

dan zal elke knie zich buigen, 

elke tong belijdt Zijn Naam 

 

Jezus, U bent Heer, U bent Heer (4x) 

Naam aller namen, naam aller namen. 
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Opwekking 698 
 Ook al gaat mijn weg  

 door een diep dal van duisternis heen, 

 uw liefde drijft de angst uit in mij. 

 Ook al loop ik vast, 

 overvallen door hevige storm, 

 ik keer niet om, want U bent nabij. 

 

En ik vrees geen gevaren meer, 

Met mijn God steeds aan  mijn zij. 

Voor wie zou ik nog vrezen? 

Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 

 
 
  



Opwekking 698 

Refrein: 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Loop ik door de stormen heen. 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Op de berg of in dalen. 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

  



Opwekking 698 
 
En ik zie al de glans in de verte 

Van het stralende licht, 

Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 

Maar tot aan die dag 

dat de schepping wordt bevrijd van de pijn 

Is U te kennen al wat ik wil. 

 

En ik vrees geen gevaren meer, 

Met mijn God steeds aan  mijn zij. 

Voor wie zou ik nog vrezen? 

Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 

 
  



Opwekking 698 

Refrein: 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Loop ik door de stormen heen. 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Op de berg of in dalen. 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

  



Opwekking 698 

Ja, ik zie al de glans, 

in de verte, van het stralende licht. 

Maar tot aan die dag 

dat de schepping 

wordt bevrijd van de pijn, 

blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 

  



Opwekking 698 

Refrein: 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Loop ik door de stormen heen. 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Op de berg of in dalen. 

Nooit meer, nooit meer alleen. 

Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

  



Tot de volgende jeugddienst! 
• Datum: 22 maart 2015 

• Tijd: 17.00 uur 

• Voorganger: Ds. v.d. Woestijne 

 

• Vragen en/of opmerkingen?  

 Mail: jdcmookhoek@hervormdstrijen.nl 

 of spreek iemand van ons aan! 
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