
Liturgie eredienst op zondag 

18 april 2021 om 10.00 uur in de

Hervormde Kerk te Valkenburg aan de Rijn. 

    Voorganger: Dhr. J.B. Kamp uit Elden

   Thema: EEUWIG LEVEN, WAT IS DAT?

   

 Ouderling: Anja van der Wel

 Muzikale medewerking:

 Organist: Ton Baris

 Zang: Marieke en de van der Meijtjes

           Gemeentezangers



Orgelspel

Jongeren zingen: Opwekking 825

Voordat ik een woord sprak, zong U over me heen

Before I spoke a word, You were singing over me

U bent zo goed voor me geweest

You have been so, so good to me

Voordat ik ademde, blies U Uw leven in mij

Before I took a breath, You breathed Your life in me

U bent zo aardig voor me geweest

You have been so so kind to me

Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde 

van God

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, verlaat 

de 99

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99

En ik kon het niet verdienen

And I couldn't earn it

Ik verdien het niet, toch geeft U uzelf weg

I don't deserve it, still You give yourself away
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Oh, de overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde 

van God

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Toen ik Uw vijand was, vocht Uw liefde nog steeds voor 

mij

When I was Your foe, still Your love fought for me

U bent zo goed voor me geweest

You have been so, so good to me

Toen ik me niet waard voelde, betaalde U het allemaal voor

mij

When I felt no worth, You paid it all for me

Je bent zo aardig voor me geweest

You have been so, so kind to me

Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde 

van God

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, verlaat 

de 99

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99

En ik kon het niet verdienen

And I couldn't earn it
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Ik verdien het niet, toch geeft u uzelf weg

I don't deserve it, still You give yourself away

Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde 

van God

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Er is geen schaduw. Die U niet zult oplichten

There's no shadow You won't light up

Berg die U niet zal opklimmen

Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen muur. U zult niet neer trappen

There's no wall You won't kick down

Leugen die U zult afbreken

Lie You won't tear down

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen schaduw. Die U niet zult oplichten

There's no shadow You won't light up

Berg die U niet zal opklimmen 

Mountain You won't climb up
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Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen muur. Die U niet omver zult trappen

There's no wall You won't kick down

Leugen Je zult niet afbreken

Lie You won't tear down

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen schaduw. U zult niet oplichten

There's no shadow You won't light up

Berg Je klimt niet omhoog

Mountain You won't climb up

Komt achter mij aan

Coming after me

Er is geen muur. U zult niet neer trappen

There's no wall You won't kick down

Leugen die U zult afbreken

Lie You won't tear down

Komt achter mij aan

Coming after me
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Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde 

van God

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik gevonden ben, verlaat 

de 99

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99

Ik zou het niet kunnen verdienen, ik verdien het niet, toch 

geeft U uzelf weg

I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself 

away

Oh, de overweldigende, nooit eindigende roekeloze liefde 

van God

Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God

 Welkom en mededelingen
                                                                                               

Zingen: Psalm 33:1,2

1. Komt nu met zang en roert de snaren,

    gij volk, dat leeft van 's Heren recht.

    Hijzelf heeft Zijn getrouwe scharen

    een lofzang in de mond gelegd.

    Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren

    't feestlied ingezet!

    Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,

    steekt de loftrompet.
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2. Zingt al wie leeft van Gods genade,

    want waarheid is al wat Hij zegt.

    Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden,

    op liefde rust Zijn heilig recht.

    Die zich openbaarde overal op aarde,

    alles spreekt van Hem.

    Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven

    schiep Hij door Zijn stem.

Stil gebed, Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 33:7,8

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven

    op Gods genadig aangezicht.

    Wie op Zijn gunst vertrouwt zal leven,

    God houdt het oog op hem gericht.

    Ja, Hij kent de zijnen,

    hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt.

    Koninklijk van gaven wil de Here laven

    Wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,

    ons hart heeft zich in Hem verheugd.

    Hij komt te hulp en geeft bescherming,

    Zijn heilge naam is onze vreugd.

    Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,

    uw barmhartigheid.

    God, op wien wij wachten,

    geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.
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Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 89:6

6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,

    uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.

    Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide

    als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,

    en als herauten gaan U voor op al uw schreden

    uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

Gebed 

Kindermoment door Annet Imthorn

Kinderlied  gezongen door de jongeren

    

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Of je thuis bent, of buiten op straat

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

met de bel van je fiets op de maat

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij

Doe je mee, want ook jij hoort erbij

Zing en fluit, roep het uit

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
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Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Of je bruin bent, of sproetig of blond

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

met je hand of je voet of je mond

Want een vrolijk geluid maakt je blij

Ben je ziek of gezond, kom erbij

Ook je stem, is van Hem

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Of je thuis bent, of buiten op straat

maak een vrolijk geluid voor de Heer

Met de bel van je fiets op de maat

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij

Dat Hij jubelt met jou en met mij

Zing en fluit, roep het uit

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Schriftlezing:1 Joh.5:1 t/m 13 (Herziene Statenvertaling) 

Het geloof en zijn vruchten

51Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God 

geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed 

worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.
2Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben,

wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.
3Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht 

nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.
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4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit

is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons 

geloof.
5Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die 

gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
6Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de 

Christus; niet door het water alleen, maar door het water en

het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest 

de waarheid is.
7Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het 

Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn Eén.
8En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het 

water en het bloed; en deze drie zijn tot Eén.
9Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het 

getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van 

God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.
10Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in 

zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar 

gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat 

God van Zijn Zoon getuigd heeft.
11En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het 

eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon.
12Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 

God niet heeft, heeft het leven niet.
13Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de 

Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het 

eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de 

Zoon van God.
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Jongeren zingen: Opwekking 803

Ontzagwekkend is uw heiligheid

Grenzeloos uw grote kracht

Onbetwistbaar soevereine God

Mijn hart is vol ontzag

Fascinerend mooi is uw persoon

Uw karakter is volmaakt

Oogverblindend licht wanneer U spreekt

Het Woord dat mensen raakt

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U

Niemand is aan U gelijk

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U

Niemand is aan U gelijk

Uw barmhartigheid is eindeloos

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

Liefdevol ontfermend is uw hart

Uw trouw duurt voor altijd

Uw genade is zo weergaloos

En alles waarheid wat U zegt

Ondoorgrondelijk in wat U doet

Uw oordelen zijn recht

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U

Niemand is aan U gelijk

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U

Niemand is aan U gelijk
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Verkondiging n.a.v. 1 Joh.5: 11 en 12 

Eeuwig leven, wat is dat?

Zingen: Gezang 252:3,4

1. En wie zijn ziel niet prijsgeeft,

    maar vasthoudt tot het eind.

    Wie zijn bestaan niet kruisigt,

    hoezeer hij levend schijnt.

    Hij gaat voorgoed verloren,

    het leven dat hij koos

    is tevergeefs geboren 

    en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel

    laat helpen uit de droom,

    die vindt de boom des levens,

    de Messiaanse boom

    en als hij zich laat enten

    hier in dit aardse dal,

    dan rijpt hij in de lente

    tot hij vrucht dragen zal.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte onder orgelspel
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Jongeren zingen: Opwekking 815

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid                               

Want alles is door U, en alles is tot U                                    

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie                                                    

Vul dit huis met Uw glorie                                                    

Vul dit huis met Uw aanwezigheid                                    

Want alles is door U, en alles is tot U                                    

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer
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Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer

Jezus, is Koning

Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Zegen, beantwoord met Gez.456:3

    Amen, amen, amen!

    Dat wij niet beschamen

    Jezus Christus onze Heer,

    amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel                  

                     

   

14



15


	Het geloof en zijn vruchten

