
1 
 

   
   
   Liturgie zondag 14 juni 2020 

Zondag 14 juni 2020   
 
“Gods trouwe nabijheid in onze roeping”  Ouderling van dienst: Jan van Keulen 
       Diaken van dienst: Huibert Logmans 
Voorganger:  Nynke Dijkstra-Algra 
 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/jezus-hij-is-koning/POMS_EO_15301432 
 
Jezus, Hij is Koning, 
Jezus, Hij is Koning, 
Koning van het gans heelal. 
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof: 
Jezus, Hij is Koning! 
 

Jezus heeft ons vrijgekocht, 
Jezus heeft ons vrijgekocht, 
vrijgekocht door ‘t dierbaar bloed. 
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof: 
Jezus heeft ons vrijgekocht. 

Jezus, Hij zal komen, 
Jezus, Hij zal komen, 
komen zal Hij met gejuich. 
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof: 
Jezus, Hij zal komen. 
 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/preis-und-lob/POMS_EO_15947488? 
 
Preis und Lob sei unser Gott gesungen 
Preis und Lob sei unser Gott gesungen 
Schallt Sein Ruhm. 
Schallt Sein Preis. 
Schallt Sein Lob mit vollen Chören. 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Stil gebed  
Votum en groet 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B5FNuIEnhDw 
 
Bij u is de bron (Sela) 
 
Bij U is de bron van het leven, van het leven.  
Van U komt het licht.  
Door uw licht, zien wij licht.  
                                  

Hoog als de hemel is uw liefde.                                         
Tot aan de wolken reikt uw trouw.   
Uw goedheid is als hoge bergen,                   
dieper dan de oceaan.

 Zo kostbaar is uw grote liefde.  
Wij mogen schuilen dicht bij U. 
U lest de dorst met vreugdestromen,  
meer dan genoeg, in overvloed. 
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Gebed en verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Kinderlied:  Opwekking 70 Liefde, blijdschap, vrede 
https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst: De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Presentatie Ikusasa 
 
Collecte 

• Ikusasa 
• Koningskerk 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqRYuoLdNnk 
 
Ruimte voor U (Sela) 
 
De dagen gaan haastig voorbij.  
Waar is er ruimte voor U?  
U roept ons, maar wie heeft er tijd?  
Waar is er ruimte voor U?  
Wanneer staan wij nog stil,  
stil bij uw stem?   
De dagen gaan haastig voorbij.  
Waar is er ruimte voor U?  
 

 Heer, leer ons uw tempel te zijn.  
Maak ons een ruimte voor U.  
Heer, breng ons tot rust in de tijd.  
Maak ons een ruimte voor U.  
Wanneer staan wij nog stil,  
stil bij uw stem?   
Heer, leer ons uw tempel te zijn.  
Maak ons een ruimte voor U.  

U sprak en U maakte  
en zag: het was goed.  
Alles is ruimte voor U:  
de zee en het land,  
ons hart, ons verstand;  
alles is ruimte voor U.  
Zo zijn wij ruimte voor U. 
 
Schriftlezingen 
 
Exodus 34: 4 - 9 
 
4. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de 
Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5. De HEER 
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daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6. De HEER ging voor 
hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en 
waarachtig, 7. die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, 
maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat 
boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 8. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog 
zich neer. 9. ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk 
onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ 
 
Mattheus 28: 16 - 20 
 
16.  De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17. en toen ze 
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20. en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Verkondiging: Gods trouwe nabijheid in onze roeping 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9-Ma_mR0A-w 
 
Lied  885:  Groot is uw trouw o Heer 
 
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 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=_qMTJsPDW4s&feature=emb_title  
 
Tot het einde van de tijd (toestemming gekregen van Marcel & Lydia Zimmer) 
 
We heffen het kruis op, 
beeld van genade, 
vaandel van ons geloof. 
We klampen ons vast aan 
wat de Heer Jezus 
ons in zijn woord belooft: 

Ik ben bij je 
in het midden van de strijd 
Ik ben bij je tot 
het einde van de tijd. 
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We kijken naar Jezus 
die ons in alles 
liefde heeft voorgeleefd. 
We volgen zijn voorbeeld, 
delen de liefde 
die Hij gegeven heeft. 
 
Hij is bij ons 
in het midden van de strijd 
Hij is bij ons 
tot het einde van de tijd. 
Tot in eeuwigheid. 
 
We kunnen niet zwijgen, 
niet stil blijven staan 
om alles wat Jezus 
voor ons heeft gedaan. 
De Heilige Geest  
vuurt ons liefdevol aan 
te blijven getuigen  
van Jezus' naam. 

En kijkt het kwaad ons 
recht in de ogen, 
is alle hoop vergaan, 
we nemen ons kruis op 
in het vertrouwen  
dat Jezus ons bij zal staan. 
 
Hij is bij ons 
in het midden van de strijd 
Hij is bij ons 
tot het einde van de tijd. 
 
U bent bij ons 
in het midden van de strijd 
U bent bij ons 
tot het einde van de tijd. 
Tot in eeuwigheid. 

Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/christs-blessing/POMS_EO_15712648 
 
 


