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zondag 1 augustus 2021 – Livestream https://youtu.be/0TPe7CsXfAY 
 

“Vroom zonder Jezus(?)” 
 
voorganger: Dhr. Christoph Westerkamp  muziek/zang: Peter Maat,  
       Irma Beurmanjer en Henk Eleveld 
 
 
Instrumentale muziek vooraf 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Ikusasa 
2de Koningskerk 
 
 
Intochtslied Psalm 107 : 1 en 2 
 
1 
‘Gods liefde kent geen grenzen, 
duurt tot in eeuwigheid.’ 
Dit zingen alle mensen 
die door Hem zijn bevrijd. 
Voor hen is het gevaar 
en alle angst geweken. 
Hij bracht hen bij elkaar 
vanuit de verste streken.

2 
God wees de goede wegen 
en bracht hen naar een stad. 
Hij zorgde met zijn zegen 
voor wie geen kracht meer had. 
Dank Hem, want Hij is goed; 
laat iedereen Hem loven. 
Het wonder dat Hij doet 
gaat ons verstand te boven. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Glorialied Gezang 464 : 1 en 2 
 
1 
Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet.

2 
Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 
Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 
in het loflied aan de Here, 
die de zijnen niet vergeet! 
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Kinderbijdrage / maandtekst Matteüs 6 : 9 – 13 
 
9 Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10 laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11 Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
12 Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13 En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
Lied – Onze Vader (Elly & Rikkert) https://youtu.be/P9DVDa5s21o 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 107 : 4 en 5 
 
4 
Ze zaten vastgebonden 
in diepten van de dood. 
Ze torsten door hun zonden 
een last, te zwaar, te groot. 
Ze riepen tot de HEER, 
wanhopig als ze waren. 
Dan luisterde Hij weer 
en hielp hen uit gevaren.

5 
De HEER verbrak hun sloten 
door ze kapot te slaan. 
Hij is te hulp geschoten, 
ze konden vrijuit gaan. 
Dank Hem, want Hij is goed; 
laat iedereen Hem loven. 
Het wonder dat Hij doet 
gaat ons verstand te boven. 

 
Gebed om de Heilige geest bij de opening van het Woord 
 
Bijbellezing Handelingen 10 : 1 – 8 
 
De hoofdman Cornelius 
 
1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling 
die de Italiaanse genoemd werd, 2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan 
het volk gaf en voortdurend tot God bad. 3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van 
de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! 4 En hij hield de ogen 
op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden 
en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. 5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied 
Simon, die ook Petrus genoemd wordt. 6 Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij 
de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. 7 En toen de engel die tot Cornelius sprak, weggegaan was, 
riep hij twee van zijn huisslaven, en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren; 8 en toen hij hun 
alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. 
 
Verkondiging Vroom zonder Jezus(?) 
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Lied Opwekking 575 – Jezus alleen 
 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
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. 
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Slotlied Evangelische Liedbundel 382 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
1 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

3 
Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidend orgelspel 
 


