
 

 

Jaargang 16 / Nummer 12 

Zondag 22 maart: ‘Hoop voor de toekomst’ 
 

Liturgie 

• Instrumentale muziek  
• Intro door orgel 
• Opw. 334 
• Welkom 
• Stilte, Votum en groet 
• Lofprijzing: 

o Opw. 733 
o Opw. 430 

• Gebed van toewijding en 
voorbereiding 

• Genadeverkondiging 
• Maandtekst: Psalm 119: 105 
• Mededelingen 
• Update Ikusasa 
• Collecten 

o Ikusasa 
o Koningskerk 

• Opw. 47 
• Bijbellezingen: 
• Deut. 30: 15-20  
• Spreuken 23: 17b-18 
• Verkondiging: Hoop voor de 

toekomst 
• Antwoordlied: Opw. 377 
• Voorbeden en dankgebed 
• NLB 416 
• Zegen  
• Amen! 
 
 

Mededelingen 

• De voorganger van vanmorgen is 
Ds. Edwin de Jong. De ouderling 
van dienst is Maria Azrioual en 
diaken van dienst Wim Ouwens. 

• Muziek wordt verzorgd door 
Peter Maat op het orgel. 

• De dienst wordt live uitgezonden 
via koningskerk.org/live 

 
 

Agenda 

Alle activiteiten onder voorbehoud 
 

Vrijdag 
11.00 Voedselbank 
 
 

Overdenking 

Drie bemoedigende waarheden om te 
onthouden als het leven moeilijk 
wordt… 
 

Kies geloof boven angst 
 
‘Wie is Hij toch?’ vroegen zij zich af. 
‘Zelfs de wind en de golven doen 
wat Hij zegt!’ 

Mattheüs 8:27 
 
Denk eens aan de leerlingen die met 
Jezus in de boot zijn, wanneer een 
levensbedreigende storm op het 
water losbarst. Ze zijn hier niet op 
voorbereid en in paniek beseffen ze 
dat ze misschien wel doodgaan. En 
de hele tijd dat dit gebeurt, ligt Jezus 
vredig te slapen. 
 
In plaats van naar Jezus’ reactie op 
hun situatie te kijken, lieten de 
leerlingen hun reactie afhangen van 
de situatie. 
 
Na Jezus gesmeekt te hebben om 
iets te doen, bedaart Hij de storm… 
Maar eerst vraagt Hij hen: “Waarom 
zijn jullie zo bang?” 
 
Zijn milde berisping over hun gebrek 
aan geloof was niet omdat ze niet 
geloofden dat Jezus hen kon redden 
van de storm, maar omdat ze moeite 
hadden te geloven dat Hij hen er 
doorheen zou helpen. 
 

Vervolg overdenking 

Hoe reageren we middenin een 
storm, waar we geen controle over 
hebben, met geloof? Hier zijn drie 
bemoedigende waarheden om te 
onthouden: 
 
1. God heeft macht over elke storm. 
Als de wind en de golven Hem niet 
bezighouden, zou jij er ook niet bang 
voor hoeven zijn. Misschien kun je je 
situatie niet veranderen, maar je kan 
er wel voor kiezen God te vertrouwen 
midden in de situatie. 
 
2. Je ogen gericht houden op Jezus 

brengt vrede. 
Kijk je naar de grootte van de storm 
of richt je je op Degene die hem kan 
bedaren? Alleen door te focussen op 
God, die iedere uitkomst kent, kan je 
door elke situatie je weg vinden met 
Zijn wijsheid en vrede. 
 
3. Jezus is altijd bij je in de boot. 
Het is makkelijk om je te richten op je 
angsten als je geen controle hebt 
over de toekomst. Maar gelukkig 
kent Jezus onze toekomst wel, en Hij 
is altijd bij ons. En Hij roept je op te 
leven door geloof, niet door te zien. 
 
 
Als je overweldigd raakt door wat er 
gebeurt, heb je altijd twee keuzes: je 
kan kijken naar je omstandigheden, 
of je kan je richten op Jezus. 
 
Als je ervoor kiest om bovenal naar 
Jezus te kijken, zal je ontdekken dat 
de stormen waar je doorheen gaat 
lang niet zo krachtig zijn als de 
Redder, die ervoor kiest om samen 
met jou door de storm te lopen. 
 

bron: youversion.com 



 

 

 

Eerste collecte 

De eerste collecte op deze zondag is bestemd voor de 
kinderen die gesteund worden door Stichting Ikusasa 
(IBAN: NL04 RABO 0113 2041 24).  
 
Stichting Ikusasa is een financieel adoptieproject. Ikusasa 
betekent vanuit de Zoeloe taal: toekomst. Stichting 
Ikusasa bestaat uit een team van enthousiaste mensen, 
die op positieve wijze een bijdrage willen leveren aan deze 
oneerlijk verdeelde wereld. Onder andere in de 
verpauperde centra van Johannesburg en Soweto (SOuth 
WEstern TOwnship) is Ikusasa actief. Ikusasa biedt hulp bij 
de nood van de kinderen en met hulp van sponsors en 
helpt hun een opleiding te kunnen volgen voor een betere 
toekomst van hun en hun naasten.  
 
Nu de corona-uitbraak ook in Zuid-
Afrika om zich heen woedt en de 
scholen gesloten zijn, wil Ikusasa 
extra geld overmaken naar MES. 
Zodat MES kan blijven doen wat ze 
altijd al doen: hulp bieden aan de 
allerarmste kinderen in de 
samenleving. 
Daarvoor zijn extra middelen nodig: desinfecterende 
handgel, schoonmaakmiddelen, houdbaar en makkelijk te 
bereiden voedsel enzovoort. Als u wat kunt missen, wilt u 
dan een extra gift overmaken voor de bestrijding van het 
coronavirus in Johannesburg? IBAN: NL04 RABO 0113 
2041 24 te Nieuwegein t.n.v. Stichting Ikusasa.  
 
Wij bidden voor de gezondheid van Refilwe en Wanees, 
zomaar twee kinderen in ons project die extra kwetsbaar 
zijn vanwege hun zwakke gezondheid. 
 

Geboortenieuws 

Afgelopen donderdag 19 maart zijn Sjoerd en Daniëlle van 
der Smissen de 
trotse ouders 
geworden van 
 
Bear Andreas 
van der 
Smissen 
 
 

Tweede collecte 

De tweede collecte is bestemd voor de Koningskerk 
(IBAN: NL96 INGB 0000 4894 03 t.n.v. Gereformeerde 
Kerk Rotterdam). 
 
Volgende week zondag zijn de collecten bestemd voor de 
Diaconie en de Koningskerk. 
 

Geen handen 

In deze tijd, van geen handen geven ter begroeting, geen 
handen geven bij felicitaties of bij condoleanties, je kunt 
niet meeleven zoals je vroeger deed, door iemand de hand 
te drukken of te omhelzen, dacht ik aan de volgende 
Bijbelteksten. 
 

Ps. 31: 16 NBV 
in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij 

 
Jes 59: 1 NBG/HSV 

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort, dat ze niet zou 
kunnen verlossen, 

 
Ps. 139: 5 NBV 

U legt uw hand op mij. 
 

Ps. 139:10 NBV 
….ook daar zou Uw hand mij leiden, zou Uw rechterhand 

mij vasthouden. 
 
Mensen kunnen en mogen elkaar niet meer de hand 
schudden. Toch is er Eén hand die ons aanraakt, ons 
vasthoud, ons beschermt. 
 

Giel Verkamman 
 

40-dagentijd: Gedicht Sta Op! 

Zoveel wat ons kan verlammen. Zoveel wat ons terneer 
kan slaan. Noem het maar, Ik ken je wel. De wereld staat in 
brand, de vlammen hoog. Hier in mijn hart en ver 
daarbuiten. Wij strijden tegen elkaar, uitzichtloos. 
Geen overwinnaars, ze zijn er nooit geweest. 
Terneergeslagen, uitgeput zijn wij.  
Dwars door het duister, de wanhoop, trek Ik een spoor 
van licht. Geef Mij je hand, sta op en loop! Pak de handen 
van de mensen om je heen. Loop samen de morgen in, het 
licht tegemoet. 

Dian Voet, deelnemer gedichtenwedstrijd 


