
Liturgie Kerkdienst Groot Nieuws Radio 
Zondag 29 maart 2020 - 10:00 uur 

Welkom bij de kerkdienst van Groot Nieuws Radio. We zien uit om - ook op afstand- 
met elkaar verbonden te zijn deze zondagmorgen. Wim Hoddenbagh spreekt in deze 
dienst over het thema 'God is wel dichtbij'. De muziek wordt verzorgd door Joke Buis. 

Deze dienst is te volgen via de site, app, interactieve tv en DAB+. En vanaf deze 
zondag ook mét beeld via de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van Groot 

Nieuws Radio. Gezegende dienst! 

 
Welkom en groet 

 
Luisterlied: Wat vraagt God van mij  

 
Gebed 

 
Zingen: God maakt vrij  

In de naam van de Vader 
in de naam van de Zoon 
in de naam van de Geest  

voor Uw troon zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam 

U geeft ons genade, U roepen wij aan 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het: 

God maakt vrij 
God maakt vrij 

in die hoop leven wij 
 



In de naam van de Vader 
in de naam van de Zoon 
in de naam van de Geest  

voor Uw troon zijn wij hier gekomen  
en verhogen Uw naam 

U geeft ons genade, U roepen wij aan 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het: 

God maakt vrij 
God maakt vrij 

in die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 

God maakt vrij 
God maakt vrij 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
ja de wereld ziet het: 

God maakt vrij 
God maakt vrij 

in die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 

God maakt vrij 
God maakt vrij 

God maakt vrij 
 

Zingen: Majesteit, Koning in eeuwigheid 
Majesteit, Koning in eeuwigheid 

U die heel de schepping 
Door uw hand hebt voortgebracht 



 
Majesteit, Koning in eeuwigheid 

U bent mijn Verlosser 
Mijn schuilplaats en mijn kracht 

Wij verhogen U, Heer Jezus 
Elke knie zal buigen voor Uw troon 

Wij verhogen U, Heer Jezus 
Niemand is als U, nee, niemand is als U 

Majesteit, Koning in eeuwigheid 
U die heel de schepping 

Door uw hand hebt voortgebracht 
 

Majesteit, Koning in eeuwigheid 
U bent mijn Verlosser 

Mijn schuilplaats en mijn kracht 

Wij verhogen U, Heer Jezus 
Elke knie zal buigen voor Uw troon 

Wij verhogen U, Heer Jezus 
Niemand is als U, nee, niemand is als U 

Nee, niemand is als U  
Nee, niemand is als U 

 
Zingen: Niemand is als U 

Niemand  is als U 
niemand die mijn hart vervult zoals U 

ook al zoek ik heel mijn leven lang door 
er is niemand zoals U 

Niemand  is als U 
niemand die mijn hart vervult zoals U 

ook al zoek ik heel mijn leven lang door 
er is niemand zoals U 

 
Uw liefde stroomt als een brede rivier, 

genezing komt door uw hand. 
Angstige kinderen schuilen bij  U, 

niemand is als U 



                                 
Niemand  is als U 

niemand die mijn hart vervult zoals U 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door 

er is niemand zoals U 

Uw liefde stroomt als een brede rivier, 
genezing komt door uw hand. 

Angstige kinderen schuilen bij  U, 
niemand is als  U 

                                 
Niemand  is als U 

niemand die mijn hart vervult zoals U 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door 

er is niemand zoals U 

ook al zoek ik heel mijn leven lang door 
er is niemand zoals U 

Luisterlied: Angst is maar voor even  

Bijbellezing 

Zingen: Houd me dicht bij U 
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 



 
Preek door Wim Hoddenbagh  

Thema: God is wel dichtbij 

Luisterlied: Dichter bij U 

Gebed  

Luisterlied: Alles voor mij zijn  

Zegen 

Zingen: Regeer in mij  
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer 

Als de zon opkomt elke morgen weer 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 

Neem ook mijn leven in Uw hand 

Regeer in mij met al Uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 

Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 

Heer, neem mijn leven in Uw hand. 

Regeer in mij met al Uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 

Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 

Regeer in mij met al Uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 



Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
O Heer, regeer in mij vandaag. 

 
Vragen over de dienst? 

Tot 11:30 uur is er een nabespreking met Wim Hoddenbagh. Heb je een vraag? Stuur 
'm in via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via WhatsApp: 0627065112. 

 
Maak deze kerkdiensten mogelijk 

Vandaag hebben we samen een mooie kerkdienst mogen beleven. Dit initiatief 
starten we als Groot Nieuws Radio in een tijd waarin veel kerken geen reguliere 

diensten kunnen houden. Dit project hebben we niet opgenomen in onze begroting. 

Wil je deze kerkdiensten mogelijk maken? Dat kan op verschillende manieren! 

1) Word vriend van Groot Nieuws Radio en steun maandelijks ons werk. Meld je aan 
via www.grootnieuwsradio.nl/vriend en ontvang een mooi welkomstcadeau! 

2) Gift via iDeal. Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/gift 
3) Gift via Tikkie. Scan onderstaande QR-code met je smartphone. 

4) Overboeking. Dat kan op rekening NL29RABO0319001008 
t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst 

Hartelijk dank! 

Volgende week zondag 5 april is er weer 
een kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. 
Voorganger is ds. Paul Visser en muziek 

wordt gemaakt door de band LEV. 

http://www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst
https://wa.me/31627065112
http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend
http://www.grootnieuwsradio.nl/gift

