
Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio 
Zondag 10 mei 2020 om 10:00 uur 

Welkom in de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio! Deze ochtend spreekt Wilkin van 
de Kamp over het thema 'Hij gelooft in mij?' Sela is er vandaag ook weer bij om de 

muzikale begeleiding te verzorgen. Gezegende dienst toegewenst! 
 

Welkom  

Zingen: Psalm 65 vers 1  
De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

Gebed 

Zingen: Waar vriendschap en liefde zijn  
Wie anders dan Jezus maakt ons één? 

Hij deelt van zijn Geest over kerkmuren heen.  
Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk. 

God is bij ons, God is bij ons. 

Zingen: Met een hart en stem  
Zing mee, zing nu samen voor God, 

Want Hij is goed en trouw aan Zijn kerk. 
Vier mee, vier de liefde van God, 

Want in Zijn naam staan wij samen sterk. 



Uitbundig en luid 
Zingt ons hart zich voor Hem uit. 

Met één hart en stem 
Zingen wij voor Hem. 

Wij prijzen Jezus onze Heer. 

Hef een loflied aan voor de hoogste Naam. 
Wij prijzen Jezus onze Heer. 

Loof mee, loof de goedheid van God. 
Vergeet Zijn vele wonderen niet. 

Juich mee, juich van blijdschap voor God, 
Want Hij is hier en troont op ons lied. 

Uitbundig en luid 
Zingt ons hart zich voor Hem uit. 

Met één hart en stem 
Zingen wij voor Hem. 

Wij prijzen Jezus onze Heer. 
Hef een loflied aan voor de hoogste Naam. 

Wij prijzen Jezus onze Heer. 

Met één hart en stem 
Zingen wij voor Hem. 

Wij prijzen Jezus onze Heer. 
(Hef een loflied aan) Hef een loflied aan 

Voor de hoogste Naam (voor de hoogste Naam) 
Wij prijzen Jezus onze Heer. 

Met één hart en stem 
Zingen wij voor Hem. 

Wij prijzen Jezus onze Heer. 
Hef een loflied aan voor de hoogste Naam. 

Wij prijzen Jezus onze Heer. 

Zingen: Verlangen 
Heer, wij komen met lege handen 

Vol verlangen naar meer van U 
Laat Uw vuur in ons midden branden 

Leid ons naar U, kom nu 



 
Heer, wij komen met lege handen 

Vol verlangen naar meer van U 
Laat Uw vuur in ons midden branden 

Leid ons naar U, kom nu 

Hier ben ik Heer 
Hier, in Uw aanwezigheid 

Vind ik vrede, rust en vrijheid 
Jezus, ik dorst 

Mijn verlangen gaat uit naar U 
Jezus, naar U alleen 

Heer, wij bidden met open handen 
Om vervulling en nieuwe kracht 

Raak ons aan, breng herstel, verander 
Kom en vernieuw ons hart 

Hier ben ik Heer. 
Hier, in Uw aanwezigheid 

Vind ik vrede, rust en vrijheid 
Jezus, ik dorst 

Mijn verlangen gaat uit naar U 
Jezus, naar U alleen 

Hier ben ik Heer. 
Hier, in Uw aanwezigheid 

Vind ik vrede, rust en vrijheid 
Jezus, ik dorst 

Mijn verlangen gaat uit naar U 
Jezus, naar U alleen 

Hier ben ik Heer. 
Hier, in Uw aanwezigheid 

Vind ik vrede, rust en vrijheid 
Jezus, ik dorst 

Mijn verlangen gaat uit naar U 
Jezus, naar U alleen 
Jezus, naar U alleen 
Jezus, naar U alleen 



Bijbellezing: Romeinen 5:6-9 (Groot Nieuws Bijbel) 
Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog 
schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil 

sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God 
bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 

waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, 
dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.  

  
Zingen: Bij U is de bron 

Bij U is de bron van het leven, van het leven.  
Van U komt het licht.  

Door uw licht, zien wij licht. 
Hoog als de hemel is uw liefde.                                         

Tot aan de wolken reikt uw trouw.   
Uw goedheid is als hoge bergen,                   

dieper dan de oceaan.  
  

Zo kostbaar is uw grote liefde.  
Wij mogen schuilen dicht bij U. 

U lest de dorst met vreugdestromen,  
meer dan genoeg, in overvloed.  

Preek door Wilkin van de Kamp (deel 1) 
Thema: Hij gelooft in mij? 

Deze teksten komen voorbij in de preek: 

Matteüs 4:19 (HSV): Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 

Matteüs 11:28-30 (HSV): Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal 
u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

Romeinen 5:8 (NBV): God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars waren. 

Johannes 4:10 (NBV): Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben 
liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 

verzoening te brengen voor onze zonden. 
  



Zingen: God keert alles om 
God keert alles om en brengt de hemel hier. 

Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 

  
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 

Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 

  
God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 

Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld. 

  
God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 

waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien, 

dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. 

Preek door Wilkin van de Kamp (deel 2) 
Deze tekst komen voorbij in het tweede deel van de preek: 

Lucas 15:1-2 (HSV): Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te 
horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morgen onder elkaar en zeiden: ‘Deze 

Man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 

Lucas 15:19 (HSV): ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.’ 

Exodus 10:16 (HSV): ‘Ik heb gezondigd tegen de HEERE, uw God, en tegen u.’ 

Zingen: Thuis 
Welkom thuis, 

hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  

Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  

te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  

  



Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   

Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 

heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  
  

Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  

Gebed 

Zingen: Alles voor Hem  
Alle macht, alle rijkdom, 
Alle wijsheid, alle kracht 

Voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 

Alle adem voor de Heer 
Tot in eeuwigheid, amen. 

Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 

De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 

En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 



Alle macht, alle rijkdom, 
Alle wijsheid, alle kracht 

Voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 

Alle adem voor de Heer 
Tot in eeuwigheid, amen. 

Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 

De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 

En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 

Alle macht (Eer aan de Vader), alle rijkdom (Eer aan de Zoon), 
Alle wijsheid (amen), alle kracht (amen) 

Voor het Lam (Eer aan de Trooster) dat geslacht is (God is met ons). 
Alles, alles voor Hem. 

Alle eer (Eer aan de Vader), alle glorie (Eer aan de Zoon), 
Alle adem (amen) voor de Heer (amen) 

Tot in eeuwigheid, amen. 

Alle macht (Eer aan de Vader), alle rijkdom (Eer aan de Zoon), 
Alle wijsheid (amen), alle kracht (amen) 

Voor het Lam (Eer aan de Trooster) dat geslacht is (God is met ons). 
Alles, alles voor Hem. 

Alle eer (Eer aan de Vader), alle glorie (Eer aan de Zoon), 
Alle adem (amen) voor de Heer (amen) 

Tot in eeuwigheid, amen. 
Tot in eeuwigheid, amen. 
Tot in eeuwigheid, amen. 

 
Zegen 



Zingen: Een toekomst vol van hoop  
In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  

  
Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

Nabespreking 
Tot 11:30 uur een nabespreking met Wilkin van de Kamp. Reageren op de dienst kan 

via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via WhatsApp: 0627065112. 

 

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


Maak deze kerkdiensten mogelijk 
In deze tijd waarin kerken geen reguliere diensten kunnen houden, organiseert Groot 

Nieuws Radio kerkdiensten via de radio, YouTube en Facebook. Dit project hebben 
we niet opgenomen in onze begroting. Help je ons mee om deze diensten mogelijk 

te 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) Geef een eenmalige gift via iDeal of Tikkie. Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/gift 
of scan met je smartphone de QR-code op deze pagina. 

Je kan ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL29RABO0319001008 
t.n.v. Stichting Groot Nieuws Radio o.v.v. kerkdienst.

http://www.grootnieuwsradio.nl/vriend
http://www.grootnieuwsradio.nl/gift

