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Zondag 27 juni 2021 – Livestream https://youtu.be/u-10nNuz004 
 

“Waarom geloven?” 
 

voorganger: Dhr. Pieter Huisman  muziek/zang Peter Maat en Adonai  
        
 
Lied – Eén woord is genoeg (Sela) 
 
Lied – God  is overal (Sela) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Safe Haven 
2de Koningskerk 
 
Introductie thema en terugblik 
 
Lied  – Welkom in Gods huis 
 
Welkom van waar je ook komt 
‘t maakt niet uit waar je wieg ooit stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
 
God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer vandaag 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis

God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur openstaan 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis  
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 

 
Stil gebed en moment van Rust 
 
Votum en groet 
 
Lied – Zo hoort uw liefde bij ons 
 
Zo hoort uw liefde bij ons. Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zo horen wij bij uw liefde. Zo hoort uw liefde bij ons. 
 
Zoals de zon hoort bij de dag, zoals de maan hoort bij 
de nacht,  
zoals de schepping bij de woorden van haar maker;  

Zoals de ander bij de één, zoals de mens bij iedereen,  
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;  
 
Zo hoort uw liefde bij ons. Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zo horen wij bij uw liefde. Zo hoort uw liefde bij ons. 
6x 
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Lied – Juicht / Hij is verheerlijkt 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft 2x 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo ...  
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst Efeze 6 : 13a 
Pak daarom de wapens die God jullie geeft 
 
Lied Doe je wapens aan 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 123 – Groot is U trouw, o Heer 
 
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 
 
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

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. 
 
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 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Romeinen 1 : 19 – 20 
 
19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn 
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. 
 
Preek Waarom geloven? 
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Lied – Een toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 3x 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Opwekking 430 – Heer, ik prijs uw grote naam 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs uw grote naam  
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam 3x 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 


