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  Mededelingen 

Opw. 575 1 Jezus alleen, ik bouw op Hem 

 Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  

 Door stormen heen hoor ik zijn stem,  

 Dwars door het duister van de nacht. 

 Zijn woord van liefde dat mij sust  

 verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  

 Mijn vaste grond, mijn fundament;  

 dankzij zijn liefde leef ik nu.  

 2 Jezus alleen werd mens als wij; 

 klein als een kind, in kwetsbaarheid.  

 Oneindig veel hield Hij van mij,  

 leed om mijn ongerechtigheid.  

 En door zijn offer werd ik vrij,  

 Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  

 ontnam de dood zijn heerschappij;  

 dankzij zijn sterven leef ik nu.  

 3 Daar in het graf, in dood gehuld,  

 leek al zijn macht tenietgedaan.  

 Maar, o die dag, dat werd vervuld:  

 Jezus, de Heer is opgestaan!  

 Sinds Hij verrees in heerlijkheid  

 ben ik van vloek en schuld bevrijd.  

 Ik leef in Hem en Hij in mij;  

 dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 4 Geen levensangst, geen stervensnood;  

 dat is de kracht, waar ik in sta.  

 Van eerste stap tot aan de dood  

 leidt Hij de weg waarop ik ga.  

 Geen duivels plan of aards bestaan  

 kan mij ooit roven uit zijn hand.  

 Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  

 in die verwachting houd ik stand.  

 In Hem alleen, in Hem alleen!  



 

  Votum & groet 

  Gebed 

  Wetslezing 

Opw. 407 1 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 

 de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

 Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

 heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  ) 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!  ) 2× 

 

 2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

 tot in de dood gegaan is als een Lam, 

 sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

 en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  ) 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!  ) 2× 

 

 3 Als Christus komt met majesteit en luister, 

 brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

 Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 

 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  ) 

 hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!  ) 2× 

 

 

 

 

Schriftlezing: Handelingen 27: 13-26 

13Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te 

kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee, en voeren zo dicht 



mogelijk onder de kust van Kreta. 14Maar al spoedig stak er een hevige 

aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd. 15Omdat het schip werd 

meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen 

op en lieten ons meedrijven. 16Toen we onder de lij van het eilandje Kauda 

kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langszij te krijgen. 
17De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van 

veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de 

Syrte aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip 

drijven. 18Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een 

deel van de lading overboord gooiden, 19en de dag daarna wierpen ze zelfs de 

scheepsuitrusting in zee. 20Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en 

bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op 

redding verloren. 
21Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus 

de opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op 

Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was 

er niets verloren gegaan. 22Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, 

want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. 23De 

afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie 

ik toebehoor en die ik dien. 24Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de 

keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle 

opvarenden geschonken.” 25Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen 

in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. 26We zullen stranden 

op een of ander eiland.’ 

 

 

  Preek 

  



 

Sela – Aan uw tafel  

U nodigt mij aan tafel, 

om dicht bij U te zijn 

te proeven van het leven, 

dat U deelt door brood en wijn. 

 

U leidt mij in de stilte, 

ik volg U met ontzag, 

een plaats van rust 

waar ik U ontmoeten mag. 

 

U ziet mijn hart en leven, 

de onrust die verwart; 

mijn onbesproken vragen, 

die er leven in mijn hart. 

 

U kent al mijn gedachten, 

verbergen kan niet meer, 

in vertrouwen leg ik 

alles voor U neer. 

 

De beker in uw handen, 

neem ik vol liefde aan, 

uit handen die verwond zijn, 

waarin de tekens staan. 

 

Geen woorden meer van oordeel, 

genade onverdiend, 

die aan tafel wordt geproefd 

en wordt gezien. 

 

U deelt met mij de maaltijd, 

reikt mij verzoening aan. 

Uw liefde is nog groter 

dan de schuld die is voldaan. 

 

U toont mij uw genade, 

die werkzaam is in mij, 

door de kracht van uw genade 

ben ik vrij! 

 

 

 

Viering Avondmaal 

 Credo 

 

Opw. 616 Houd me dicht bij U, 

laat me nooit meer gaan. 

Voor U leg ik mijn leven neer, 

verlangend naar uw vriendschap, Heer. 



 

 U alleen begrijpt 

wat ik nodig heb; 

uw liefde die mij warmte geeft, 

als U mij in uw armen neemt. 

Leid mij naar uw hart, 

breng mij terug naar U. 

 

 U bent mijn doel, 

U bent mijn hartsverlangen. 

U bent mijn doel, 

houd mij heel dicht bij U. 

 

    Dankgebed 

  Slotlied: Opw. 124 1 Ik bouw op U,  
 mijn Schild en mijn Verlosser. 
 Niet eenzaam ga  
 ik op de vijand aan. 
 Sterk in uw kracht,   
 gerust in uw bescherming.
  Ik bouw op U   
 en ga in uwen Naam.  
 

2 Gelovend ga ik,  
 eigen zwakheid voelend. 
 En telkens meer  
 moet ik uw kracht verstaan. 
 Toch rijst in mij  
 een lied van overwinning. 
 Ik bouw op U  
 en ga in uwen Naam. 
 

3 Ik bouw op U,  
 mijn Schild en mijn Verlosser. 
 Gij voert de strijd,  
 de huld’ is U gewijd. 
 In ’t laatste uur  
 zal ’k zegevierend ingaan 
 in rust met U  
 die mij heeft voortgeleid. 
 

Zegen  
 


