
                
 

Orde van dienst  
op 31 juli 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Gerben Wildeboer 

Pianiste: Moniek Timmer 
Thema: de Heer roept jou en mij 

 

Woord van welkom en afkondigingen  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  

Aanvangslied: Opwekking 82 – Komt laat ons zingen vandaag 

Drempelgebed 

Lied 405 – Heilig, heilig, heilig 

Kyrie gebed Glorialied:  

Psalm 116 – God heb ik lief 
 
Aanbeveling 

Lied 726 – Hoor een heilig koor van stemmen 

DIENST VAN HET WOORD  

Gebed  

Bijbellezing: door lector Hanny Zwijgers Lucas 5 vers 1 tot 12 uit Bijbel in Gewone Taal 

De eerste leerlingen van Jezus 

De mensen willen Jezus horen spreken 

51Op een keer stond Jezus bij het Meer van Gennesaret. Er stond een grote groep mensen 
dicht om hem heen. Die wilden allemaal de boodschap van God horen. 
2Toen zag Jezus twee boten liggen. De vissers stonden bij hun boten de netten schoon te 
maken. 3Jezus stapte in één van de boten, het was de boot van Simon. Jezus vroeg hem om 
een stukje het meer op te varen. En vanaf de boot sprak Jezus tegen alle mensen aan de 
kant. 

Jezus geeft de vissers een opdracht 

4Toen Jezus uitgesproken was, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar dieper water en gooi je netten 
uit. We gaan vissen.’ 5-6Simon antwoordde: ‘Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt 
en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het doen.’ 



Simon en zijn helpers gooiden de netten uit, en deze keer vingen ze een heleboel vis. De 
netten zaten zo vol dat ze begonnen te scheuren. 7De mannen riepen hun vrienden in de 
andere boot om te komen helpen. Die kwamen, en samen vulden ze de twee boten met vis. 
Er was zo veel vis, dat de boten begonnen te zinken. 
8Toen Simon Petrus dat zag, knielde hij voor Jezus en zei: ‘Heer, ga toch van me weg, want ik 
ben een slecht mens.’ 9Simon was namelijk erg geschrokken omdat ze zo veel vis gevangen 
hadden. Ook zijn helpers waren erg geschrokken. 10Net als zijn vrienden in de andere boot. 
Dat waren Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. 
Jezus zei tegen Simon: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Vanaf nu zul je mensen vangen in plaats 
van vissen.’ 11Toen trokken de vissers de boten aan land. Ze lieten alles achter en gingen met 
Jezus mee. 

Zingen: Lied 531 - Jezus die langs het water liep 

Overdenking  

Aansluitend aan de overdenking: 

Lauren Daigle – You Say https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  

Gebeden: -voorbeden -dankzegging -'Onze Vader'  

Inzameling der gaven (op dit moment alleen digitaal collecteren, evt. met filmpje ter 
verduidelijking)  

Slotlied: 

met youtube staande meezingen: Opwekking 807 – God van licht 
https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU 

Gebed om zegen: 

Zegenlied opwekking 710 Met piano. Graag de Engelse vertaling naast de Nederlandse tekst. 

 
TEKST 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 



Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

VERTALING OF ORIGINELE TEKST 

(Benediction Prayer) 
 
Bless me, Lord where You lead me by Your hand 
Bless me, Lord in the place where I must stand 
Bless me, Lord in all that You desire of me 
O God, lay Your hand of blessing upon me 

Father, let me be a blessing 
Do not pass me by 
Pour out the rain of Your Spirit 
Jesus come, abide 
As the living water welling up within me 
Send Your streams of blessing 
Revealing Your pure radiance to me 
 
Bless us, Lord in assurance of salvation 
Bless us, Lord when we offer consolation 
Bless us so that we can give blessings to all 
O God, lay Your hand of blessing upon us 

Father let us be a blessing 
In the desert place 
Waiting for showers from heaven 
To show the world Your grace 
Fill our hearts with glory to reflect Your blessings, Lord 
As we share Your mercy 
We bless Your name, Lord, for eternity 
 
Father, let me be a blessing 
Do not pass me by 
Pour out the rain of Your Spirit 
Jesus come, abide 
As the living water welling up within me 
Send Your streams of blessing 
Revealing Your pure radiance through me 
 
Fill our hearts with glory to reflect Your blessings, Lord 
As we share Your mercy 
We bless Your name, Lord, for eternity 


