
Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio 
Zondag 28 juni 2020 om 10:00 uur 

Vandaag is het de zondag van gebed voor de wereld. We bidden voor mensen die 
ernstig lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. In de kerkdienst bij Groot 

Nieuws Radio spreekt Tiemen Westerduin over het thema 'In Jezus handen'. Christian 
Verwoerd verzorgt de muzikale begeleiding. We wensen je een gezegende dienst toe! 

Wil je reageren op deze kerkdienst? Of een vraag stellen? Dat kan via WhatsApp-
nummer: 0627065112 of via onze site: www.grootnieuwsradio.nl/kerkdienst. 

Welkom 

Zingen: Richt je ogen op Jezus 
O ziel ben je moe en onrustig 
En zie je het levenslicht niet 

Er ’s licht als je kijkt naar de Redder 
En leven waar Hij in voorziet 

Refrein: 
Richt je ogen op Jezus 

Bewonder Zijn heerlijk gezicht 
Al het aardse zal dan vervagen 

In de glans van Zijn glorie en licht. 
 

Door dood naar het eeuwige leven 
Ging Hij en wij volgen Hem daar 

De zonde heeft in ons geen kracht meer 
In Hem zijn wij overwinnaars 

 
Nee, nooit zal Zijn Woord je beschamen 

Geloof Hem en alles komt goed 
Vertel dan de stervende wereld 
Dat Jezus de zonden verzoend 

 
Gebed 
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Zingen: Schijn met uw licht in mijn hart, Heer 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. 

Schijn met uw licht in mijn hart, 
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

 
Bekleed met majesteit en macht, 

Stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht. 

 
Wij zingen: heilig, heilig, heilig. 

Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 
Heilig, heilig, heilig. 

 
Dat ik U zien zal. 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. 
Schijn met uw licht in mijn hart, 

Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

Zingen: In de hemel is de Heer  
In de hemel is de Heer 

En Zijn glans is als kristal 
Hij is de Heilige van God 

En Hij heerst over 't heelal 
 

Er is macht in Zijn Woord 
Als de water'n bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 

 
Refrein: 

En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 

En aan U alle macht 
Alle heerlijkheid en kracht 

En aan U is de eer 
En de lof, want U regeert!! 



 
Miljoenen in gereedheid 

Staan de engelen om Zijn troon 
Verbijsterend Zijn sieraad 

En de schoonheid van Zijn troon 
 

Er is macht in Zijn Woord 
Als het water bruist Zijn stem! 
Als de zon op de zee zo blauw 
Zo is de rijkdom van Zijn trouw 

 
U regeert in onze harten 
U regeert over 't heelal 

U regeert in onze levens 
U regeert overal 

 
Zingen: Zie de stroom van Jezus' liefde 

Zie de stroom van Jezus' liefde 
Overstelpend als een vloed. 

Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 
Met zijn eigen kostbaar bloed. 

 
Wie kan zwijgen van zijn liefde 

Of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 

Tot in alle eeuwigheid! 
 

Aan het kruis werd Jezus' offer 
Tot een bron die altijd blijft. 

Door de sluizen van Gods goedheid 
Stroomde zijn barmhartigheid. 

 
Een rivier van diepe liefde 
Daalde uit de hemel neer, 

Bracht ons vrede met de Vader, 
Schonk de wereld leven weer. 

 



Het is uw volmaakte liefde, 
Die mijn diepste angst verdrijft. 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
Waar uw rechterstoel verrijst. 

 
Want mijn rechter is mijn redder, 

Mijn verlosser pleit voor mij. 
Hij heeft zelf mijn straf gedragen; 

Jezus, mijn gerechtigheid! 
 

Wie kan zwijgen van zijn liefde, 
Of vergeten wat Hij deed? 

Jezus' naam zij steeds geprezen, 
Tot in alle eeuwigheid! 

  
Bijbellezing: Johannes 6:5-13 

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar he toe kwam, vroeg hij 
aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen eten te geven?' Hij 
vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan 

doen. Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om 
iedereen een klein stukje brood te geven.' Een van de leerlingen, Andreas, de broer 

van Simon Petrus, zei: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen 
- maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?' Jezus zei: 'Laat iedereen gaan 

zitten' Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend 
mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood 

onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen 
iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de 

overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.'  Dat deden ze en ze 
vulden twaalf maanden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men 

had gegeten. 

Zingen: Als iemand dorst heeft 
De bekers van de wereld lekken 

Want als ik het buiten U zoek 
Moet ik telkens weer ontdekken 

Dat niets mij kan vullen zoals U dat doet 
 



Na veel te lang zoeken, kom ik bij U terecht 
Bij U moet ik zijn, want U heeft zelf gezegd 

 
Als iemand dorst heeft, 

Laat hij komen bij Mij en drinken 
Drinken van het levende water 

Wie gelooft zoals het Woord zegt 
Stromen van levend water 

Zullen uit zijn binnenste vloeien 
 

Ik dank U voor de Heilige Geest 
Die ieder die gelooft ontvangen zal. 

 
Preek door Tiemen Westerduin 
Thema: In de handen van Jezus  

Luisterlied: Ik geef mijn leven aan U over 
Ik ben niet waard te komen voor Uw troon 

Heer ik belijd het U gewoon 
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan 

Maar al die tijd heeft U mij toch zien staan 
 

Ik wil niet meer leven zonder U 
Vul mij, verander mij nu 

Zend Uw Geest van waarheid in mij 
Zodat mijn hart van U alleen zal zijn 

 
Ik geef mijn leven aan U over 

k'Wil niet meer leven zonder doel 
Heer U alleen, U heb ik nodig 

Want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel 
 

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn 
Als een vat dat bruikbaar is en rein 

Geheiligd in U ga ik op pad 
In elke storm houdt U mijn hand gevat 

 



Ik geef mijn leven aan U over 
k'Wil niet meer leven zonder doel 

Heer U alleen, U heb ik nodig 
Want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel 

Gebed  
 

Collecte 

Lied: Vol ontzag 
Ontzagwekkend is Uw heiligheid 

Grenzeloos uw grote kracht 
Onbetwistbaar soevereine God 

Mijn hart is vol ontzag 
 

Fascinerend mooi is Uw persoon 
Uw karakter is volmaakt 

Oogverblindend licht wanneer U spreekt 
Het woord dat mensen raakt 

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 
Niemand is aan u gelijk 

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 
Niemand is aan u gelijk 

 
Uw genade is zo weergaloos 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
Liefdevol ontfermend is Uw hart 

Uw trouw duurt voor altijd 
 

Uw genade is zo weergaloos 
En alles waarheid wat U zegt 

Ondoorgrondelijk in wat U doet 
Uw oordelen zijn recht 

 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 

Niemand is aan u gelijk 

Zegen 



 
Lied: Adonai  

Heer van de eeuwigheid 
laat ons Uw glorie zien. 

Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 

Kom in Uw wijsheid en macht, 
vol van Uw glorie en kracht. 

Hoor naar de roep van ons hart, 
toon Uw heerlijkheid 

En ieder zal U zien 
Die komt in majesteit. 

Refrein: 
Adonai, Adonai, 

dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 

Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 

Adonai. 
Zie Jeruzalem wacht, 

heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 

naar de dag dat U komt. 

En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 

U bent Heer over al wat leeft, 
U bent Heer over al wat leeft. 

En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 

 



Nabespreking 
Tot 11:30 uur is er een nabespreking met de spreker van vanochtend, Tiemen 

Westerduin. Heb je een vraag aan hem? Stel je vraag via www.grootnieuwsradio.nl/
kerkdienst of via WhatsApp: 0627065112. 

Doe mee met de collecte 
Je kan op verschillende manieren meedoen met de collecte in deze dienst: 

• Geef een gezin voor € 2,50 een maaltijd, dat kan door een gift te geven via 
www.compassion.nl/corona of via de Tikkie QR-code onderaan deze pagina. Je 
kan ook geven door een bedrag over te maken op NL91 INGB 0000 003232. 

• Word vriend en steun het werk van Groot Nieuws Radio voor € 7,50 per 
maand. Als dank ontvang je een gratis CD of boek. 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 dan voor je bijdrage! 

Tikkie QR-code        Tikkie QR-code 
Compassion        Groot Nieuws Radio

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

