
Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio 
Zondag 17 mei 2020 om 10:00 uur 

We wensen je een gezegende zondag toe! Deze ochtend ben je van harte welkom in 
de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Arjen ten Brinke zal spreken over het thema 

'Wees moedig en dapper!' Eline Bakker zal de aanbidding leiden. 
 

Welkom 

Votum & groet 
 

Zingen: Wij hebben U lief 
Heer Jezus, hier zijn wij 
in Uw aanwezigheid. 

U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. 
U bent de liefde die alle angst verdrijft. 

Heer Jezus, hier en nu 
vertrouwen wij op U. 

U bent de waarheid die ieder hart bevrijdt. 
U bent de liefde die alle angst verdrijft. 

Here Jezus, wij roepen U aan, 
onze Redder. 

Wij hebben U lief! 
Wij hebben U lief! 

Refrein: 
Here Jezus, wij roepen U aan, 

onze Redder. 
Wij hebben U lief! 
Wij hebben U lief! 

Hoogste Koning, ons lied is voor U. 
Heel ons hart zingt: 

wij hebben U lief! (5x) 



 
Gebed 

 
Zingen:  Geen afstand 

U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 

U deinst niet terug bij het zien van mijn falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht 

U bent niet verrast als ik struikel 
Niet boos of teleurgesteld 

U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid 
Daar in Uw armen vind ik herstel 

Refrein: 
U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 

Er is geen afstand 
Tussen U en mij 

Er is geen schaduw van 
Omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 

Tussen U en mij 

U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af 

Ik zie compassie en trots in Uw ogen 
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 

Niet langer gebukt onder schaamte 
U heeft mij vrijgemaakt 

Nu ga ik staan op Uw woord en beloften 
U bent een Vader die mij nooit verlaat 

 
Dit is waar ik hoor te zijn 

Ik dichtbij U, U dichtbij mij 
Ik wil nu niets anders meer 

Ik geef mij over 



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: (Ja, de wereld ziet het:) 

God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij. 

God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. 

Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 

 
Zingen: Lopen op het water 

U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 

U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U en ik twijfel niet 

Refrein: 
En als de golven overslaan 

Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 

Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 

De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 

En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 



God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 

Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 

Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

 
Bijbellezing: Jozua 1:1-11 

Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van 
Nun en de rechterhand van Mozes: 'Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je 

gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat 
ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, 
zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan 
de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan 

de Grote Zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen 
standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van 
je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit 

volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun 
voorouders gezworen heb. En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de 
wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk 

er op geen andere manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat 
wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles 

houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig 
verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets 

weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.'  

Jozua gaf toe de schrijvers va het volk de opdracht: 'Ga het hele kamp door en zeg 
tegen het volk dat het voor proviand moet zorgen. Het zal over drie dagen de 

Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer, hun God, hun zal 
geven.' 

Zingen: Door en door goed 
U bent door en door goed 

U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 

Zal Uw trouw mij omringen 
U bent door en door goed 

U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 



U bent door en door goed 
Geen lied dekt ooit de lading 

Van Wie U bent voor mij 
Uw hart vol vriendelijkheid 
Maakt dat mijn ziel belijdt: 

U alleen verdient al mijn aanbidding 

U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 

Zal Uw trouw mij omringen 
U bent door en door goed 

 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 

U bent door en door goed 
Als ik hoog op de bergtop sta 

U mij met zegen overlaadt: 
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 

Ook wanneer ik U niet begrijp 
En de pijn overweldigt mij 

Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 

U bent door en door goed 
U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 

Zal Uw trouw mij omringen 
U bent door en door goed 

U bent in en in liefde 
Tot het einde aan toe 
Zal mijn hart zingen 

U bent door en door goed 
 

Preek Arjen ten Brinke  
Thema: Wees moedig en dapper! 



Luisterlied: You Say 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 

Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 

Remind me once again just who I am, because I need to know, ooh oh 
 

Refrein: 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 

And You say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh, You say I am Yours 

And I believe, oh, I believe 
What You say of me 

I believe 
 

The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, ooh oh 

 
Taking all I have and now I'm layin' it at Your feet 

You'll have every failure God, You'll have every victory, ooh oh 
 

Oh, I believe, yes, I believe 
What You say of me 

I believe. 

Gebed  

Zingen: Jezus Overwinnaar  
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 

Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 

 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 



Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, overwinnaar! 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 

En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

Zegen 
 

Zingen: De Zegen 
De Heer zegent 
Beschermt jou 

Zijn nabijheid geeft Hij 
Genadig is Hij 

De Heer richt Zijn 
Oog op jou 

En geeft vrede 
 

Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 

 
Laat Zijn goedheid op jou stralen 

Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind’ren 

En hun kind’ren, en hun kind’ren 
 



Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
En komt na jou en is naast jou 
En rondom jou, binnenin jou 
Hij is met jou, Hij is met jou  

 
In de ochtend, in de avond 

In jouw komen en jouw weg gaan 
In jouw huilen, in jouw lachen 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 

Nabespreking 
Tot 11:30 uur is er een nabespreking met Arjen ten Brinke. Er is een mogelijkheid om 

jouw vraag te stellen, dat kan via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via 
WhatsApp: 0627065112. 

Volgende week 
Volgende week zondag ben je opnieuw van harte welkom in de kerkdienst bij Groot 
Nieuws Radio. Spreker is Matthijs Vlaardingerbroek, het thema van zijn preek is 'De 

storm op het meer'. Eline Bakker en haar band zijn er opnieuw bij om de aanbidding 
te leiden. Tot volgende week zondag, 10:00 uur! 

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. 

Hartelijk dank! 

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

