
1  
  

          ONLINE - KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 7 februari 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Muzikale begeleiding: Moniek Timmer en Mirjam de Jong 

  
  
- Muziek 

 

- Woord van welkom 
 

- Lied 216: 1,3 
 

1.  Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.  

 
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  

licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Gebed 
 

- Woord van genade 
 

- Lied 940: 1,2 
 

1. Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer.  
Houd mij vast, in Uw sterke hand.  
 

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.  
 

2. Vind rust mijn ziel, in God alleen.  
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.  
 

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. 
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- Opdracht 

 
- Gebed 

 
- Bijbellezing: Matteüs 14: 22-33 

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

- Lied 935: 1,2,3 Je hoeft niet bang te zijn 
 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 

2. Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 
- Preek 

 

Je hoeft niet bang te zijn 
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- Muziek 

 

- Lied 420: 1,2, uit Hemelhoog 
 
1. Heer, wijs mij Uw weg  

en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

 
2. Heer, leer mij Uw weg, 

die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg, 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg,  
de weg die eeuwig is 
 

- Dankgebed en voorbeden 
 

- Lied 913: 1,2 
 

1. Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

2. Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg, 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg,  
de weg die eeuwig is 
 

- Zegen 
 

- Muziek 


