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Orde van Dienst – #nooiteenzaam (Wezenzondag) 
 
24 mei 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Jan van Keulen     Ouderling van dienst: Maria Azrioual 
Muziek:  Peter Maat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kJVKlj7hs9E – Er is een God die hoort 
 
Evangelische Liedbundel 170 
 
1 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
+++ 
 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Medley gezang 457 en Opwekking 277 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging  
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Filmpje kindernevendienst 
 
Kinderlied Evangelische liedbundel 444 https://www.youtube.com/watch?v=QImDL6SEsgY 
 
Mededelingen 
 
Filmpje presentatie St. Cherut 
 
Collecte:  

- Stichting Cherut 
- Koningskerk 

 
Psalm 27 : 1 – 3 (DNP) 
 
1 
God is mijn licht, de redder van mijn leven. 
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis? 
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven. 
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is? 
Toen ik werd aangevallen hield ik stand; 
mijn tegenstanders beten in het zand. 
Al smeedt een machtig leger een complot, 
ik weet mij veilig in de hand van God. 
 
2 
Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen: 
bij Hem te mogen wonen voor altijd, 
om elke dag zijn liefde te ontvangen; 
niets is zo goed als zijn aanwezigheid. 
Wanneer ik moegestreden ben en zwak, 
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak. 
Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER. 
Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

3 
HEER, hoor mij roepen, antwoord op mijn 
smeken. 
Ik zoek U, HEER, verberg U niet voor mij! 
Wijs mij niet af, geef mij een levensteken; 
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij. 
God, mijn behoud, U hebt mij steeds gered, 
help mij opnieuw, verhoor ook dit gebed. 
Al zijn mijn ouders bij me weggegaan, 
U neemt mij als uw kind in liefde aan. 

 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Bijbellezing: Johannes 14 : 15 – 26 
 
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet 
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in 
jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal 
mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen 
dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan 
houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’ 22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar 
niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich 
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem 
wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet 
mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik 
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nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, 
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
 
Verkondiging #nooiteenzaam 
 
Evangelische liedbundel 178 : 1, 3 en 4 
 
1 
Als ik maar weet, dat hier mijn weg 
door U, Heer, wordt bereid, 
en dat die weg, hoe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt. 
 
refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
nader, mijn Heiland tot U. 
Als ik maar weet, dat alles hier 
mij nader brengt tot U. 
 
3 
Als ik maar weet, Uw liefd’o Heer 
vertroost mij dag aan dag; 
dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
op aarde wezen mag.

refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
nader, mijn Heiland tot U. 
Als ik maar weet, dat alles hier 
mij nader brengt tot U. 
 
4 
Als ik maar weet, ook als op aard’ 
mij droefheid wacht of kruis, 
dat ieder kruis mij nader brengt 
bij ’t eeuwig Vaderhuis.  
 
refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
nader, mijn Heiland tot U. 
Als ik maar weet, dat alles hier 
mij nader brengt tot U. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Evangelische liedbundel 270 : 1 en 2 
 
1 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Zegen – gesproken Amen 
 
Evangelische liedbundel 178 https://www.youtube.com/watch?v=U4NoZOIRYSs 
 


