
Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio 
Zondag 21 juni 2020 om 10:00 uur 

'Zinloos lijden, hoopvol leven!' Over dit thema spreekt ds. Paul Visser in de 
kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Marcel & Lydia Zimmer leiden deze ochtend de 

aanbidding. We wensen je een gezegende dienst toe! 
 

Welkom, votum & groet 

Zingen: Dit is Jezus 
Vanaf het begin 

was het Woord bij God. 
En het leven is 

door het Woord ontstaan. 
En het Woord was God, 

en Hij was het Licht, 
en de duisternis 

kon het niet verslaan. 

Refrein: 
Dit is Jezus, dit is Jezus, 

Jezus is het Woord. 
Dit is Jezus, dit is Jezus, 

Jezus is het Woord, de Zoon van God. 
En Hij werd een mens, 
heeft bij ons gewoond, 
maar zijn eigen werk 

heeft Hem niet erkend. 
Maar wie Hem gelooft 

en Zijn Woord aanvaardt, 
wordt een kind van God, 
door Hem zelf gekend. 



Bridge: 
Jezus is het licht dat gekomen is, 

door het licht verdwijnt de duisternis. 
Jezus is de hoop voor iedereen. 

Jezus laat ons zien wie de Vader is, 
want de Zoon is Zijn getuigenis. 
Jezus is de hoop voor iedereen. 

Gebed 
 

Zingen: Jezus, hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, 

Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 

die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 

Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 

van de dood. 
 

U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 

waarop wij staan. 
U bent het licht 

waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, 

droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 

levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 

 



Zingen: Kom nu is de tijd 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
Buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
Die nu in U gelooft. 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

Lied: En ik kom tot U 
En ik kom tot U 

Met een open hart. 
En ik kom tot U, 

God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U 

Zoals ik ben. 
En ik kom tot U 
In aanbidding. 

 
In uw aanwezigheid 
Kan ik daar ooit zijn, 

Want ik ben een mens, 
Zondig en onrein. 

Maar U gaf uw Zoon 
Om in mijn plaats te staan 

En door wat Hij deed 
Mag ik binnengaan. 



En ik kom tot U 
Met een open hart. 

En ik kom tot U, 
God van mijn verlossing. 

En ik kom tot U 
Zoals ik ben. 

En ik kom tot U 
In aanbidding. 

U voelt met mij mee, 
Vreugde en verdriet. 
U werd ook verzocht, 
Toch zondigde U niet. 

Daarom mag ik nu 
Met vrijmoedigheid 
Komen tot uw troon 
In uw aanwezigheid. 

 
En ik kom tot U 

Met een open hart. 
En ik kom tot U, 

God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U 

Zoals ik ben. 
En ik kom tot U 
In aanbidding. 

Bijbellezing: Romeinen 8:15-25 
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen oproepen met 

'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we 
zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met 

Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen 
delen in Gods luister. 

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de 
luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er 

reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping 
is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft 
onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden 



bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister 
die Gods kinderen geschonken wordt. 

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat 
niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 

zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de 
verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al 
zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op 
wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in 

afwachting daarvan volharden. 
 

Zingen: Heerser over alle dingen 
Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid 

van Uw liefde wil ik zingen 
buigen voor Uw majesteit 

Eeuwen komen, eeuwen gaan 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw Naam weerklinkt door het heelal 
'Die was en is en komen zal' 

 
U alleen kunt grootheid tonen 

in een enkel ogenblik 
de natuur spreekt zonder woorden 

vol verwondering luister ik 
U schiep leven door Uw Woord 

bracht het licht en duister voort 
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt 

weerspiegelt zij Uw heerlijkheid 
 

In het lijden van dit leven 
in een dal van duisternis 

wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis 

leid mij aan Uw sterke hand 
veilig naar de overkant 

ik hoef geen gevaar te vrezen 
als Uw huis mijn schuilplaats is 

 



Eeuwen komen, eeuwen gaan 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan 

Uw naam weerklinkt door het heelal 
'Die was en is en komen zal' 

 
Preek door ds. Paul Visser 

Thema: Zinloos lijden, hoopvol leven! 

Luisterlied: De Heer is mijn schuilplaats  

Waarheen zou ik kunnen vluchten 
wanneer het onveilig wordt? 

Bij de Heer zoek ik bescherming 
want zijn hand schiet nooit tekort. 

De Heer is mijn schuilplaats 
in tijden van gevaar. 

Wanneer alles wankelt 
blijft Hij onwankelbaar. 
Als Hij zich met liefde 

over mij ontfermt, 
pas dan ben ik veilig, 

geborgen en beschermd. 

Hij kent ieder mens op aarde,  
ziet wat goed is en wat slecht. 

Liefdevol maar ook rechtvaardig  
oordeelt Hij en spreekt Hij recht.  

De Heer is mijn schuilplaats 
in tijden van gevaar. 

Wanneer alles wankelt 
blijft Hij onwankelbaar. 
Als Hij zich met liefde 

over mij ontfermt, 
pas dan ben ik veilig, 

geborgen en beschermd. 



Bridge: 
Wie van onrecht en geweld houdt 

kan zijn straf niet ontgaan. 
Maar wie eerlijk en oprecht is 

mag vrijmoedig voor Hem staan. 

De Heer is mijn schuilplaats 
in tijden van gevaar. 

Wanneer alles wankelt 
blijft Hij onwankelbaar. 
Als Hij zich met liefde 

over mij ontfermt, 
pas dan ben ik veilig, 

geborgen en beschermd. 

Gebed 

Collecte 
Vandaag mogen we deze kerkdienst uitzenden, maar ook doordeweeks willen we 

met Groot Nieuws Radio christenen aanmoedigen in hun geloof. Met muziek, 
verdiepende programma's en mooie gesprekken om jou toe te rusten op je plek waar 

je leeft, woont en werkt. Help mee om Groot Nieuws Radio mogelijk te maken! 

Dat kan door vriend te worden voor € 7,50 per maand. Je ontvang dan een gratis 
welkomstcadeau! Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/collecte 

Er zijn meer mogelijkheden om te geven, die staan aan het eind van deze liturgie! 

Zingen: God van licht  
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

http://www.grootnieuwsradio.nl/collecte


Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 

Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, waar U woont. 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Bridge: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 

Heer, U leidt ons door de storm. 

Zegen 

Zingen: De wedloop 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 

door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 

in de wedloop van het leven. 

Refrein: 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 

Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 

Jezus is het doel van mijn bestaan. 

Hij geeft volharding om door te gaan 
in de strijd die het leven ons kan geven. 

Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 



En ik weet dat Hij gestorven is 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 

Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 

 
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 

U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. (2x) 

Nabespreking 
Tot 11:30 uur is er een nabespreking met ds. Paul Visser. Heb je een vraag aan hem? 
Stel je vraag via www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst of via WhatsApp: 0627065112. 

Doe mee met de collecte 
Vandaag mogen we deze kerkdienst uitzenden, maar ook doordeweeks willen we 

met Groot Nieuws Radio christenen aanmoedigen in hun geloof. Met muziek, 
verdiepende programma's en mooie gesprekken om jou toe te rusten op je plek waar 

je leeft, woont en werkt. Help mee om Groot Nieuws Radio mogelijk te maken! 

Dat kan door vriend te worden voor € 7,50 per maand. Je ontvang dan een gratis 
welkomstcadeau! Ga naar www.grootnieuwsradio.nl/collecte 

Het is ook mogelijk om een eenmalige gift te geven via iDeal of Tikkie. Ga naar 
www.grootnieuwsradio.nl/gift of scan met je smartphone de onderstaande QR-code. 

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

