
Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio 
Zondag 14 juni 2020 om 10:00 uur 

Goedemorgen, van harte welkom in de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Deze 
zondagmorgen spreekt Martin Koornstra over het thema 'Op zoek naar het 

Koninkrijk'. Marcel en Lydia Zimmer leiden de aanbidding. Gezegende dienst!  
 

Welkom 

Zingen: Adembenemend 
Uw majesteit is onaantastbaar, 

Niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 

Koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 

Helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 

Van Uw heilig aangezicht. 
 

Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door Uw Geest woont U in mij. 

U bent alomtegenwoordig: overal altijd nabij. 
 

U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 

 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 

Niets is vergelijkbaar met Uw majesteit en pracht. 

Uw werken zijn verbazingwekkend, 
Schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld. 

Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen, 
Onvoorstelbaar is Uw macht. 



Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
Ontzagwekkend is Uw kracht. 

 
Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door uw Geest woont U in mij. 

U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 

 
Uw wijsheid is onovertroffen 

En uw Woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 

Uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk 

Want U bent wie U bent. 

Gebed 
 

Zingen: Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 



Zingen: Prijs Adonai 
Wie is als Hij 

De Leeuw maar ook het Lam 
Gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 

De zee verheft haar stem 
Voor de allerhoogste Heer 

Refrein: 
Prijs Adonai 

Wanneer de zon opkomt 
Totdat zij ondergaat 

Prijs Adonai 
Alle naties van de aard 

Alle heiligen aanbid Hem 

Wie is als Hij 
De Leeuw maar ook het Lam 

Gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 

De zee verheft haar stem 
Voor de allerhoogste Heer 

Zingen: Ik aanbid U 
Ik aanbid U (Ik aanbid U) 

Met heel mijn hart (met heel mijn hart). 
Ik verhoog U (ik verhoog U) 

Met al mijn kracht (al mijn kracht). 

Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U), 
Wil zijn waar U bent 

(Wil zijn waar U bent). 
Heer, ik volg U (Heer, ik volg U), 

Wil gaan waar U zendt (waar U zendt). 

Heer, ik geef U mijn aanbidding, 
Heer, ik geef U al mijn dank en eer. 

U alleen wil ik aanbidden, 
U alleen komt toe mijn dank en eer. 



Heer, ik dien U (Heer, ik dien U), 
En buig voor U neer (en buig voor U neer), 

Geef mijn leven (geef mijn leven), 
Want U bent mijn Heer (U bent Heer). 

Ik vertrouw U (Ik vertrouw U), 
Vader en Zoon (Vader en Zoon), 
Hef mijn ogen (hef mijn ogen) 

Op naar uw troon (naar uw troon). 

Bijbellezing: Matteüs 6:24-34 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of 
hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God 
dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over 
wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het 

leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de 
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het 

is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur 
toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo 

ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog 
op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, 

met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 

Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: 
“Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen 

najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever 
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je 
erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag 

van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

 



Zingen: De God die eeuwig leeft 
Er is kracht voor wie hopen op de Heer 

Wij hopen op de Heer 
Ja, wij hopen op de Heer 

Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer 
Wij hopen op de Heer 

Ja, wij hopen op de Heer 

De God die troont voor eeuwig 
De hoop die onze redding is 

U bent de God die eeuwig leeft 
De God die eeuwig leeft 

U raakt niet moe of uitgeput, Heer 
U bent de zwakke tot een schild 

U sterkt en troost wie lijdt 
U tilt ons op met arendsvleugels 

U bent de zwakke tot een schild 
U sterkt en troost wie lijdt 

U tilt ons op met arendsvleugels 
 

Preek door Martin Koornstra 
Thema: Op zoek naar het Koninkrijk 

Luisterlied 

Gebed 

Collecte 
Deze ochtend kun je een gift geven aan Groot Nieuws Radio zodat we deze 

kerkdiensten mogelijk kunnen maken en kunnen uitzenden op zondagochtend. Alle 
manieren om bij te dragen aan de collecte, lees je aan het einde van deze liturgie. 

Zingen: Hoor ons loflied 
Laat het feest zijn in de huizen 
Laat het feest zijn in de huizen 
mensen dansen op de straat 

Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat 



 
Refrein: 

In de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 

In de hemel en op aarde 
als uw glorie, komen zal 

 
Laat uw licht zien in het duister 

als wij buigen voor het kruis 
laat uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis 
 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 
(4x) 

 
Zingen: Onze Vader 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 

Amen, amen 

Zegen 

Zingen: Bouw uw koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag 

Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 



Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 

Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 

En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 

Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden zien uw heerschappij 

Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 

Refrein: 
Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 

Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 

Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 

Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 

Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 

Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 

Nabespreking 
Tot 11:30 uur is er een nabespreking met Martin Koornstra. Heb je een vraag aan hem? 

Stel je vraag 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. Hartelijk dank! 

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

