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zondag 28 februari 2021 – Livestream https://youtu.be/s4AVtKwJhNQ 

 
“Als God liefdevol en almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden?” 

 
voorgangers: Regardt Krüger, Vincent Stolk  muziek:  Johan Verdouw 
  en Pieter Huisman     en Michelle van Koert 
ouderling:  Michel Vitters    licht/geluid: Ben Spoelstra 
diaken:  Anneke Kranendonk   livestream: Stefan Looij 
       
 
Lied Opwekking 331 – Miranda De Vlieger en het Jong gemengd koor Immanuel 
 
Lied Evangelische Liedbundel 374 – Marcel en Lydia Zimmer 
 
Lied I wil not be shaken 
 
He is my rock, my shield, my fortress 
He's my salvation and my strength 
The cords of death, they were surrounding me 
But He heard my cry for help 
 
He is my refuge, my high tower 
He's my deliverer so strong 
The snares of death they were confronting me 
But He heard my cry for help 
 
So I'll stand and trust, I'll stand in faith. I will not be shaken 
So I'll stand and trust, I'll stand in faith. I will not be shaken 
 
He is my rock, my shield, my fortress 
He's my salvation and my strength 
The cords of death, they were surrounding me 
But He heard my cry for help 
 
So I'll stand and trust, I'll stand in faith.  will not be shaken 
So I'll stand and trust, I'll stand in faith. I will not be shaken 
 
Our God will not be moved 
Our God will never change 
Our God will reign forevermore (4x) 
 
So I'll stand and trust, I'll stand in faith. I will not be shaken (2x) 
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Heilig, heilig, heilig 
Heer, God almachtig 
vroeg in de morgen 
word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig 
Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, 
die één in wezen zijt

Heilig, heilig, heilig 
Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde 
verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig 
Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, 
die één in wezen zijt 

 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Kerk in de wijk 
2de Koningskerk 
 
Introductie thema & terugblik 
 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Lied Thuis / belonging 
 
Waar is mijn thuis, waar ik begrepen word 
Hoef ik niet uit te leggen wat ik voel 
Vind ik weer rust voor de onrust in mijn hoofd 
Waar is mijn thuis, waar ik mezelf kan zijn 
Wat ik ook zeg, wat ik ook doe 
Ben ik gekend, hoef ik nooit meer weg te gaan 
 
Where is my home, my hiding place 
Where I find shelter in the rain of tears 
Can I find rest from the restlessness inside 
Where is my home, the close embrace 
Can I express myself and still feel safe 
Can I belong and never say goodbye

You are my home, my hiding place 
Where I find shelter in the rain of tears 
And I find rest from the restlessness inside 
You are my home, my close embrace 
I can express myself and still feel safe 
I do belong, You never say goodbye 
 
You are my home, my close embrace 
I can express myself and still feel safe 
I do belong, You never say goodbye 

 
Kinderbijdrage  
 
Maandtekst Spreuken 3 : 5 – 6 
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 
 
Gebed 
 
Lied Als alle duister is 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 



Orde van dienst 28 februari 2021, pagina 3 
 

Bijbellezing Jesaja 53 : 3 – 4 
 
3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, 
een Man van smarten, bekend met ziekte, 
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.  
 
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, 
onze smarten heeft Hij gedragen. 
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, 
door God geslagen en verdrukt. 
 
Verkondiging “Als God liefdevol en almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden?” 
 
Lied God keert alles om 
 
God keert alles om en brengt de hemel hier. 
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 
 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 
 
God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld. 
 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 
 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, 
waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 
 
God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien, 
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. 
 
Q&A 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Lied Only for a moment 
 
Peace be still You are with me, in this hope I abide 
Jesus be my sustainer, strengthen me in this trial 
 
And I know, it's only for a moment 
And everything is working, for Your glory 
But I need, Your perfect love to hold me 
Safe within Your promise 'til the storm has passed 
 
When this burden is lifted, I'll give thanks to Your name 
But until it is finished, I'll give praise just the same 
 
And I know, it's only for a moment 
And everything is working, for Your glory 
But I need, Your perfect love to hold me 
Safe within Your promise 'til the storm has passed 
 
For we have this hope as an anchor for our soul 
You are with us, we will never be alone (6x) 
 
And I know, it's only for a moment 
And everything is working, for Your glory 
But I need, Your perfect love to hold me 
Safe within Your promise 'til the storm has passed 
 
Vooruitblik & zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied The Lord of sea and sky – National Youth Choir of Scotland 
 


