
Liturgie Kerkdienst bij Groot Nieuws Radio 
Zondag 5 juli 2020 om 10:00 uur 

'Nu we de liefde gevonden hebben', over dit thema spreekt Bram Rebergen deze 
ochtend. Christian Verwoerd leidt de aanbidding. Gezegende dienst toegewenst! 

Welkom, votum & groet 
 

Zingen: Kroon Hem met gouden kroon 
Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 

verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 

 
Kroon Hem, der liefde Heer, 

aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 

all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 

voor zulke wondermacht. 
 

Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 

van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom. 



 
Gebed 

 
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? Niemand is als Hij. 

Prijs Adonai 
 
 

Zingen: Nog voordat je bestond  
Nog voordat je bestond, 

Kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 

En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt 

 
En wat je nu ook doet, 

Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 



 
Refrein: 

Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 

Want niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 

Totdat je komt. 
 

Lied: Meer dan rijkdom 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 

meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 

is het waard te weten wie U bent. 

Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 

meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 

In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 

nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
  



Bijbellezing: 1 Johannes 4:14-16 
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden 
heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft 
God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 
vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in 

hem. 
  

Zingen: Is He Worthy 
Do you feel the world is broken? (We do) 

Do you feel the shadows deepen? (We do) 
But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? (We 

do) 
Do you wish that you could see it all made new? (We do) 

 
Is all creation groaning? (It is) 

Is a new creation coming? (It is) 
Is the glory of the Lord to be the light within our midst? (It is) 

Is it good that we remind ourselves of this? (It is) 
 

Is anyone worthy? Is anyone whole? 
Is anyone able to break the seal and open the scroll? 

The Lion of Judah who conquered the grave 
He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave 

 
Is He worthy? Is He worthy? 

Of all blessing and honor and glory 
Is He worthy of this? He is 

 
Does the Father truly love us? (He does) 

Does the Spirit move among us? (He does) 
And does Jesus, our Messiah hold forever those He loves? (He does) 

Does our God intend to dwell again with us? (He does) 
 

Is anyone worthy? Is anyone whole? 
Is anyone able to break the seal and open the scroll? 

The Lion of Judah who conquered the grave 
He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave 



From every people and tribe 
Every nation and tongue 

He has made us a kingdom and priests to God 
To reign with the Son 

 
Is He worthy?Is He worthy? 

Of all blessing and honor and glory 
Is He worthy? Is He worthy? 
Is He worthy of this? He is! 

Is He worthy? Is He worthy? 
He is! He is! 

 
Preek door Bram Rebergen   

Thema: Nu we de liefde gevonden hebben 

Luisterlied: Mijn ogen zijn geopend 
Ik zie het voor me 

Een heuvel vol met mensen 
Die hun ogen richten op de Zoon van God 

Het is alsof ik zelf ertussen sta 
Kijkend naar de mens daar aan dat hout 

Op Golgotha 

De mensen schreeuwen 
Ander’n kijken stil toe 

Jezus’ leven maakte alles los in hen 
Maar weinigen beseften wat Hij bracht 
Hoe God de wereld redde, toen Hij riep 

‘Het is volbracht’ 

Refrein: 
Mijn ogen zijn geopend, voor wat Hij hier heeft gedaan 

Hij stierf als plaatsvervanger en dus mag ik in vrijheid gaan 
Ik kan er nu niet meer omheen, zijn liefde steeds ontlopend 

Want mijn ogen zijn geopend 
 



Ik zie Gods liefde 
Door uitgestrekte armen  

Die mij uitnodigt om naar Hem toe te gaan 
Hij leidt mij terug naar waar het eens begon 

Een leven in aanwezigheid van God 
De Levensbron 

Hij kwam en gaf zichzelf voor mij 
Door wat Hij deed ben ik nu vrij 

Zijn leven groeit, Zijn leven groeit in mij 

Gebed  
 

Zingen: De Heer is mijn bevrijder 
God keek genadig naar mij om 

Hij greep mij vast voor ik verdronk 
En zette mij weer op vaste grond 

De Heer is mijn bevrijder 
 

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt 
God helpt mij over elke muur 
Ik zie al licht aan de horizon 

De Heer is mijn bevrijder 
 

Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 

Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 

 
Op Hem alleen rust mijn geloof 

Hij brengt tot bloei wat Hij belooft 
De winter wijkt en de lente komt 

De Heer is mijn bevrijder 
 

Ook als het wachten moeilijk is 
Ook als ik treur om wie ik mis 

Zijn liefde draagt mij door alles heen 
De Heer is mijn bevrijder 

 



Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 

Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 

 
Hij draagt mij tot mijn de laatste dag 

Laat mij niet achter in het graf 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis 

De Heer is mijn bevrijder 
 

Is er iemand als onze God 
Die ons liefheeft en ons verlost 

Hij heeft betaald voor ons allemaal 
De Heer is mijn bevrijder 

 
Alle eer aan God de Vader 
Alle eer aan God de Zoon 

Alle eer aan God de trooster 
De Heer is mijn bevrijder 

Zegen 
 

Zingen:  Deel door ons Uw liefde uit 
Deel door ons Uw liefde uit 

Aan wie honger heeft en pijn. 
Laat ons waar verdeeldheid is 

Uw vredestichters zijn. 
Ons verlangen is alleen, 

Heer, maar ons hart bereid, 
Dat door heel ons leven heen 

Uw liefde wordt verspreid. 

 



Deel door mij uw liefde uit 
Aan een medemens die lijdt 
Lees mij meer vervuld te zijn 

Met Uw bewogenheid. 
Mijn verlangen is alleen, 

Heer maak mijn hart bereid, 
Dat door heel mijn leven heen 

Uw liefde wordt verspreid. 

Openbaar Uw koninkrijk 
Aan wie zoekt, aan warm en rijk. 

Giet een stroom van liefde uit, 
Dat in ons en door ons, o Jezus, 

Uw liefde wordt verspreid 

Deel door ons uw liefde uit 
Tot de einden van de aard? 

Dat zich waar de dood nu heerst 
Nieuw leven openbaart. 

Maak ons als Uw werkers klaar 
En sterk tegen de strijd, 

Tot wij mogen oogsten waar 
Uw liefde wordt verspreid. 

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

Volgende week 
Zondag 12 juli spreekt Henk Binnendijk in de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. The 

Psalm Project leidt de aanbidding. Van harte welkom! 

Op de volgende pagina lees je hoe je bij kan dragen aan de collecte. 

 

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


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

