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Orde van Dienst – De Bruidegom en zijn Bruid – een innige liefdesrelatie 
 
26 april 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Ds Louis Krüger     Ouderling van dienst: Jan van Keulen 
Muziek:  Peter Maat 
 
Henry Purcell -Trumpet Tune 
https://www.youtube.com/watch?v=JuHtLxxuJsY 
 
U tilt mij op 
 
Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen, 
al tastend ronddool door een bange nacht, 
dan weet ik: eens, eens zal de morgen dagen! 
U tilt me op en U vernieuwt mijn kracht. 
Heer, til me op, hoog boven alle vragen; 
Heer, til me op en neem me bij de hand! 
 
Ik weet, al ben ik vleugellam geslagen: 
U bent mijn licht, mijn leven en mijn lied, 

de Herder die zijn bange lam zal dragen, 
de Vader die mij kent en hoort en ziet. 
Heer, til me op, hoog boven alle vragen; 
Heer, til me op en neem me bij de hand! 
 
U tilt me op, hoog boven alle vragen; 
U tilt me op en neemt me bij de hand. 
Als ik val, o Heer, zult U me dragen. 
U tilt me op en brengt me weer aan land. 

 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Evangelische liedbundel 168:  1, 2, 3 , 4, 7 
 
1 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2 
Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
3 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek.

4 
Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
7 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
  



Orde van dienst 26 april 2020, pagina 2 

Evangelische liedbundel 312 
 
Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
 
Kom met uw kracht, o Heer  
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, 
heilig en rein,  
dat U, Heer, volkomen  
steeds toegewijd zal zijn. 

 
Moment voor de kinderen: 
 
Maandtekst : Johannes 14:6 
Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." 
 
Kinderopwekking 219 
https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg  
 
Mededelingen 
 
Collecte 
 
- Koningskerk Voedselbank 
- Koningskerk 
 
Jaartekst: I Petrus 3: 8 
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, 
wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 
 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Bijbellezing: Jesaja 54: 1 – 5 
 
Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid van de HEER 
1 Jubel, onvruchtbare vrouw, 
jij die nooit een kind hebt gebaard; 
breek uit in gejuich en gejubel, 
jij die geen weeën hebt gekend. 
Want – zegt de HEER –, 
de kinderen van deze verstoten vrouw 
zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. 
2 Vergroot de plaats voor je tent, 
span het tentdoek wijder uit, 
zonder enige terughoudendheid. 
Verleng de touwen, 
zet de tentpinnen vast. 
3 Naar alle kanten zul je je uitbreiden, 
je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven 
en de verlaten steden bevolken. 
4 Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; 
wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. 
Je zult de schande van je jeugd vergeten, 
je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. 
5 Want je maker neemt je tot vrouw, 
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HEER van de hemelse machten is zijn naam. 
De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, 
men noemt hem God van de hele aarde. 
 
Bijbellezing:  Johannes 1: 50 – 2: 2  & 3: 25 – 30 
 
50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere 
dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en 
de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 
 
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn 
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 
 
25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26 Ze 
gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, 
over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 27 Johannes 
antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 28 Jullie kunnen van 
mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 29 De bruidegom 
krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom 
hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 
Evangelische liedbundel 165: 1, 4 
 
1 
God heeft Adam diep doen slapen, 
uit zijn rib een vrouw gebouwd, 
want Hij heeft de mens geschapen 
met een hart dat minnen zou. 
Over beiden wil Hij waken 
met zijn goedheid en zijn trouw!

4 
Ga uw weg in goed vertrouwen, 
God heeft u zijn kracht beloofd. 
Op zijn woorden kunt gij bouwen, 
wees voor andre stemmen doof. 
Hij alleen zal u behouden, 
blijf Hem volgen in geloof. 

 
Bijbellezing:  Openbaring  19: 5 – 9 
5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, 
jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige 
watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het 
koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft 
van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit 
linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig 
zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is 
betrouwbaar.’ 
 
Verkondiging: De Bruidegom en zijn Bruid – een innige liefdesrelatie 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Gezang 255: 1 – 4 
 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen’ge in zijn troon!

2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd.  



Orde van dienst 26 april 2020, pagina 4 

3 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer!  
 

Zegen 
 
https://www.sela.nl/liederen/15/juicht-hij-is-verheerlijkt.html 
 
 


