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Orgelspel vooraf 

 

Welkomstwoord en bemoediging 

 

Lied: NLB 1005 - Zoekend naar Licht (EO-Download) 

 

 
 

refrein:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

refrein:   Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

4.Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

refrein:  Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 



Voor de kinderen 

 

Lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God (eigen opname) 

 

Schriftlezing: 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. 33In de boot bogen de 
anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 

 

Orgel:  Lied 917 (1, 3 en 4) 

 

1.Ga in het schip, zegt Gij, 

steek van het strand. 

Vaar tegen wind en tij, 

vaar naar de overkant, 

wacht daar op Mij. 

 

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! 

 

 

Ter overweging 

 

Orgelspel  



Gebeden 

 

Collecte 

 

Slotlied: Ik zal er zijn (KRO-Download) 

 

Zegenbede 

 

Orgelspel 


