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20 december 2020 
 
Thema: “Waarom geloven in God”  
 
Voorgangers: Regardt Kruger, Vincent Stolk en Pieter Huisman 
Ouderling van dienst: Jan van Keulen 
Diaken van dienst: Willem Ouwens 
Organist: Peter Maat 
Voorzangers: Irma en Emma (gitaar) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Geen afstand 
https://www.youtube.com/watch?v=KKpSdsB4qSw 
 
Psalm 86 psalm project 
https://www.youtube.com/watch?v=mF0gauSpCY0 
 
Vaste rots van mijn behoud 
https://www.youtube.com/watch?v=N4r43hbLx94 
 
 
Gezang 444: 1, 2 en 3 
 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 

Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Welkom en mededelingen (ouderling) 
 
Collecten:  - Cherut 

- Koningskerk 
 
Nu mag het vierde kaarsje aan. 
Vier lichtjes laten horen: 
nog een paar nachtjes slapen, 
dan wordt het Kind geboren. 
 
Introductie thema (Pieter) 
 
Stil gebed en moment van rust  
 
Votum en groet (Vincent) 
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Psalm 19: 1 (2x) 
 
De hemel roemt den Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 
de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 

 
Kinderbijdrage 
 
Maandtekst Jesaja 9:5a: 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op Zijn schouders.  
 
https://youtu.be/l1zgRYoXhow 
 
Rogiers filmpje 
 
Aankondiging keuze preek (Vincent) 
 
(Voor de 'Aankondiging keuze preek' moet de volgende informatie op een slide komen:) 
"Ga naar www.menti.com en vul de code in: 33 53 76 6 (zonder spaties). Kies dan het onderwerp dat 
u het interessantst vindt” 
- Welke bewijzen buiten de Bijbel zijn er dat God bestaat? 
- Als God liefdevol en almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden?  
- Als God bestaat, waarom zou het dan de God van het christendom zijn?" 
 
Who am I (instrumentaal) – indien mogelijk: graag de geelgekleurde regel hierboven zichtbaar 
houden tijdens dit lied 
https://www.youtube.com/watch?v=ty9sJk4eUzY 
 
Hemel ontvouwt glorie van God (psalm 119)  
https://www.youtube.com/watch?v=4exa-ep06fw 
 
Gebed (Regardt) 
 
Schriftlezing: Efeziërs 4: 12b – 15 
 
Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze 
kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle 
wasdom gekomen volheid van Christus. Dat zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos 
ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot 
alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen 
we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar 
hem die het hoofd is: Christus. 
 
Verkondiging 
- Welke bewijzen buiten de Bijbel zijn er dat God bestaat? 
- Als God liefdevol en almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden?  
- Als God bestaat, waarom zou het dan de God van het christendom zijn?" 
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Psalm 121 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 
Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 
 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 

Dankgebed en voorbeden (ouderling) 
 
Opwekking 595 
 
Licht van de wereld,  
U scheen in mijn Duisternis; 
Nu mag ik zien wie U Bent. 
Liefde die maakt,  
dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, U,  
die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en Macht, 
Bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
En nooit besef ik hoe U leed 
De pijn die al mijn zonde deed. 
Een nooit besef ik hoe U leed 
De pijn die al mijn zonde deed 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed 
Voor mij. 

 
Zegen  (ouderling)  
 
Ik zie uit naar de Heer 
https://www.youtube.com/watch?v=CCTw69DHSRI 
 
 


