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Zondag 30 mei 2021 – Livestream https://youtu.be/qsCcHmNiJAQ 
 

“Het geloofsrecept” 
 

voorganger: Dhr. Bert Noteboom  muziek/zang The Choir Company Vocals  
        
 
Lied Met open armen 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Kerk in de wijk 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Groot is uw trouw, o Heer 
 
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. 
 
Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd 
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, 
Drieenig God, die één in wezen zijt 
 
Alles wat leeft en adem heeft. 
Prijs Hem, de God die leven geeft-  
Oh prijs Hem, Oh prijs Hem. 
 
Hij, onze Schepper geef Hem eer. 
Buig in aanbidding voor Hem neer, 
Oh prijs Hem, Oh prijs Hem, 
Halleluja, Halleluja

Wij prijzen onze God en Heer 
en wij leggen onze kronen neer, 
Ieder knielt voor U en geeft U eer, 
U bent God, U bent Heer. 
 
Prijs Hem, de Redder voor altijd. 
Hij heeft de macht en heerschappij, 
Oh prijs Hem, Oh prijs Hem, 
Halleluja, Halleluja 
 
Wij prijzen onze God en Heer  
en wij leggen onze kronen neer, 
Ieder knielt voor U en geeft U eer, 
U bent God, U bent Heer. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied 1005 – Zoekend naar licht 
 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis 

 
Gebed en verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Wonderful, merciful Savior 
 
Wonderful, merciful Savior 
Precious Redeemer and Friend 
Who would have thought that a Lamb could rescue 
the souls of men 
 
Counselor, Comforter, Keeper 
Spirit we long to embrace 
You offer hope when our hearts have hopelessly 
lost our way 
 
You are the one that we praise 
You are the one we adore 
You give the healing and grace our hearts always 
hunger for 
 
Almighty infinite Father 
Faithfully loving Your own 
Here in our weakness You find us falling before 
Your throne 
 
You are the one that we praise 
You are the one we adore 
You give the healing and grace our hearts always 
hunger for

Geweldige, genadige Redder 
Kostbare Verlosser en Vriend 
Wie had ooit kunnen bedenken dat een Lam onze 
ziel zou kunnen redden. 
 
Raadsman, Trooster, Beschermer 
Wij verlangen om U te omarmen 
U biedt ons hoop als ons hart hopeloos is verdwaald 
 
U bent Diegene die wij prijzen 
U bent Diegene die wij aanbidden 
U Geeft ons de genezing en genade waar ons hart 
naar verlangt. 
 
Almachtige, eeuwige Vader 
Die zo trouw van ons blijft houden 
U vindt ons als wij in onze zwakte knielen voor Uw 
troon. 
 
U bent Diegene die wij prijzen 
U bent Diegene die wij aanbidden 
U geeft ons de genezing en genade waar ons hart 
naar verlangt. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst Johannes 14 : 2b 
Jezus zeg: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. 
 
Lied Ik moet weggaan 
 
Gebed om de verlichting met de heilige Geest 
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Bijbellezing 2 Petrus 1 : 1 – 15  
 
1 Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze 
God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. 2 Genade zij u en 
vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. 
 
Maak uw roeping waar 
3 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem 
die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften 
gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u 
deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 5 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugd-
zaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6 uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, 
uw volharding met vroomheid, 7 uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw 
broeders en zusters met liefde voor allen. 8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze 
Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9 Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij 
van zijn vroegere zonden gereinigd is. 10 Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te 
maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val 11 en zal u onbelemmerd toegang worden 
verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. 
 
Waarschuwing tegen dwaling 
12 Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid 
die u hebt leren kennen. 13 Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw 
aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf. 14 Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken – 
dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven –, 15 en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit 
alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. 
 
Lied Gezang 78 – Laat m’in U blijven, groeien, bloeien 
 
1 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort.

4 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Verkondiging Het geloofsrecept 
 
Lied Meer en meer 
 
Ik verlang om meer en meer 
Op u te lijken in wat ik doe 
en te leven tot Uw eer. 
 
Ik verlang om meer en meer 
Op u te lijken in wat ik doe 
en te leven tot Uw eer.

Zoals een korrel graan in de aarde valt,  
en sterft voordat hij groeit. 
Zo ben ik aan U toegewijd 
en volg ik U waarheen U leidt! 
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Ik verlang om meer en meer 
Op u te lijken in wat ik doe 
en te leven tot Uw eer. 
 
Ik verlang om meer en meer 
Op u te lijken in wat ik doe 
en te leven tot Uw eer. 
 
Zoals een korrel graan in de aarde valt,  
en sterft voordat hij groeit. 
Zo ben ik aan U toegewijd  
en volg ik U waarheen U leidt!

Ik verlang om meer en meer 
Op u te lijken in wat ik doe 
en te leven tot Uw eer. 
 
Elke dag, meer en meer 
Ik verlang om meer te lijken op U. 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. 
 
Slotlied Leer mij Uw weg, o Heer 
 
Leid mij, Heer- ik wil volgen 
Leid mij, Heer- ik wil gaan 
Want U riep mij om op weg te gaan 
Leid mij, Heer- ik zal gaan. 
 
Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht, dat ‘voor uw aangezicht, 
wandel in ’t volle licht, leer mij Uw weg 
 
Als vrees soms ’t hart benauwt, leer mij Uw weg. 
Als zorg mij dank verflauwt, leer mij Uw weg 
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonne-
schijn steeds blij in U te zijn, leer mij Uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. 
Is dan mijn hoop volbracht, ‘vrees ik geen dood of 
macht, daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg. 
 
Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 
't Zij vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en 
kracht ieder, die Hem verwacht; Hij is nabij. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied De zegen 
 


