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Zondag 24 mei  2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit HKG 

Voorganger:  ds. E. van Veldhuizen, Schelluinen 
 
 

 

Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Op Toonhoogte 242: 1 en 2 

1 U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U Die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
2 U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als Uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 105: 1  

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

 
Gods goede regels 
 
Zingen: Op Toonhoogte 179: 1, 2 en 5  

1 Woord, voor ons geschreven, 
door God ingegeven, 
brief aan ons gericht, 
wie uw boodschap lezen, 
worden onderwezen, 
zien Gods aangezicht. 
Steeds zijt gij ons heel nabij, 
rijke onvermoede, schatten 
blijkt gij te bevatten. 
 
2 Gij ontdekt aan zonden, 
hoe Gods recht geschonden, 
hoe Hij wordt gehoond. 
Gij spreekt van zijn daden, 
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hoe Hij zijn genade 
schuldigen betoont. 
Hij vergeeft, want Christus heeft 
alle straf aan ’t kruis gedragen 
en de dood verslagen. 
 
5 Licht op onze paden, 
norm voor onze daden, 
lamp voor onze voet, 
wil in ons ook werken, 
dagelijks ons sterken 
met het brood dat voedt 
Woord, geschied, word stem en lied, 
laat in lofzang heel ons leven 
op u antwoord geven. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Mattheus 8: 5-13 
De hoofdman in Kapernaüm 

5 Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, 
die Hem smeekte: 

6 Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. 

7 En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. 

8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar 
spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. 
9 Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen 

de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij 
doet het. 

10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg 

u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. 
11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, 

Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 
12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar 
zal gejammer zijn en tandengeknars. 
13 En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is 

gezond geworden op datzelfde moment. 
 

Zingen: Gezang 227: 1 en 2 
1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud'ren gaan rustig wel bereid, 
jongeren aarz'lend U tegen. 
Zij 't vroeg of laat, zij 't dag of nacht, 
eens vindt G' ons moed' in eigen kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 

2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Genees de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts een woord, een woord met macht, 
dan is voorbij der zonde nacht: 
spreek, dan keert alles ten goede. 
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Verkondiging 
‘De kracht van het geloof’ 

 

Zingen: Op Toonhoogte 337: 1, 3 en 4 
 1 Wij knielen voor uw zetel neer, 

wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 
 
3 U , die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde bien 
of om ontferming smeken. 
 
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, eng'len, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Psalm 72: 6 en 11  

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden, 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 
11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 

 
Zegen 
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Zingen: Op Toonhoogte 138: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 

 


