
 

Jaargang 16 / Nummer 17 

Zondag 26 april: ‘De Bruidegom en zijn Bruid – een innige liefdesrelatie ’ 

 

Orde van dienst 

• Henry Purcell -Trumpet Tune 
• U tilt mij op 
• Welkom 
• Stilte, Votum en groet 
• ELB 168: 1,2,3,4 en 7 
• Verootmoediging en 

genadeverkondiging 
• ELB 312 
• Maandtekst: Johannes 14: 6 
• Kinderopwekking: 'kom op, ga je 

mee?'   
• Mededelingen 
• Collecten 
• Jaartekst 1 Petrus 3:8 
• Gebed van toewijding en 

voorbereiding 
• Bijbellezing: Jesaja 54:1-5, 

Johannes 1:50 -2:2, 3: 25-30 
• ELB 165:1, 4 
• Bijbellezing: Openbaring 19: 5-9 
• Verkondiging 
• Dankgebed en Voorbeden 
• Slotlied: gezang 255 : 1, 2,3 en 4 
• Wegzending en Zegen 
• Sela: ‘juicht hij is verheerlijkt’ 
 

Mededelingen 

• De voorganger van vanmorgen is 
Ds. Louis Kruger. De ouderling 
van dienst is Jan van Keulen. 

• Muziek wordt verzorgd door 
Peter Maat op het orgel. 

 

Agenda 

Woensdag 
20.00 Online Bijbelkring 
 
Vrijdag 
11.00 Voedselbank 
 

Overdenking 

 
Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel dan zal die van u 
wegvluchten. Jakobus 4:7 (NBV) 
 
Veel christenen liggen ontmoedigd en terneergeslagen langs de zijlijn van hun 
leven, omdat zij niet hebben geleerd hoe zij met teleurstellingen moeten 
omgaan. Maar het is niet Gods wil voor jou om teleurgesteld, terneergeslagen 
of ontmoedigd te leven - vandaag niet of wanneer dan ook. 
 
Een onderdeel van Jezus aardse bediening was om rond te gaan, gezalfd door 
de Heilige Geest, om al diegenen te verlossen die onderdrukt werden door de 
duivel. Overal vonden teleurgestelde mensen nieuwe hoop toen zij de kracht 
van Jezus ervoeren. Deze zelfde kracht is vandaag beschikbaar voor ons.  
 
Gebruik die kracht om jezelf te verdedigen tegen teleurstelling door je te 
focussen op God, Zijn beloften te overdenken, Zijn Woord te belijden, en jezelf 
en je situatie in gebed te onderwerpen aan Hem. Door Jezus kun je de aanval 
van de vijand om je neer te drukken weerstaan, door hem zo te bestraffen dat 
hij je niet kan vernietigen.  
 
Wanneer de duivel naar jou een uitval doet, kun je geestelijk zo afgestemd in 
God zijn dat je in staat bent te onderscheiden wat hij probeert te doen. Bied 
weerstand aan hem en zorg ervoor dat hij wegvlucht. Met de kracht van Jezus 
die beschikbaar is voor jou, heeft hij geen andere keus dan weg te rennen. 
 
Bron: joyce-meyer.nl  

 

Eerste collecte 

De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank van de Koningskerk (IBAN: 
NL73ABNA0501266437 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 
voedselbank). De Voedselbank Rotterdam heeft 160 uitdeelpunten, waaronder 
de Koningskerk, waarvoor de diaconie de zorg heeft voor dit uitdelen. Vooral 
gezinnen met jonge kinderen kunnen iets extra’s gebruiken, denk hierbij aan 
onder andere luiers. De Koningskerk als gemeente van Jezus Christus wil met 
de diaconie dan ook meer bieden dan alleen een voedselpakket. 
 

Tweede collecte 

De tweede collecte is bestemd voor de Koningskerk (IBAN: 
NL96INGB0000489403 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rotterdam). Met de 
opbrengst van deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat wij van een 
kerkgebouw gebruik kunnen maken. 

Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Ikusasa en de tweede voor 
de Koningskerk 



 

 

Online Bijbelkring 

Afgelopen woensdag (22 april) zijn we begonnen met een 
wekelijkse online Bijbelkring. We zijn met elkaar de brief 
aan de Filippenzen aan het doornemen. Iedereen is nog 
steeds van harte uitgenodigd om aan te sluiten!  
 
Hoe werkt het? 
Voor deze Bijbelkring zullen we gebruik maken van ‘Zoom’. 
Dit is een online systeem waarbij je met meerdere mensen 
tegelijk kunt videobellen. Een webcam is overigens niet 
nodig. Hoewel het natuurlijk wel leuk is om elkaar even 
‘live’ te zien.  Je kunt aanhaken via je computer (laptop of 
desktop), tablet of smartphone.  
 
Wil je meedoen? 
Wie mee wil doen aan de online Bijbelkring mag zich 
opgeven bij Jan (jan.vankeulen@koningskerk.org). Je krijgt 
dan een mail met de informatie over hoe je deelneemt aan 
‘Zoom’.  
 
Wanneer? 
Woensdag 29 april 20.00u - 21.30u: tweede online 
Bijbelkring 
 
 

Gebed 

Goede God, 
Het is Uw naam die geëerd wordt van generatie op 

generatie. U alleen bent alle glorie en eer waard. 
En U bent niet geschokt door de toestand van de wereld 

op dit moment. Uw wegen zijn niet onze wegen, en U bent 
niet beperkt in wat U kunt doen.  

Niets is onmogelijk voor U. 
 

Vandaag verkondigen wij dat U verheerlijkt zal worden 
door deze pandemie heen. Dat Uw naam gekend en 

geprezen zal worden over de hele wereld. 
Doorboor de duisternis met Uw licht. Schijn helderder dan 
de angst voor de dood, economisch verlies of een lange 

quarantaine. 
 

Als we terugkijken naar dit moment in de geschiedenis, 
laten we dan vol vreugde mogen zijn omdat we ons de 

opwekking, hoop en vrede herinneren die uit dit seizoen 
voortkwamen. 

 
Blijf deze wereld in pijn terug naar U toe trekken. 

 
In Jezus' naam, amen. 

Afscheid Annemieke Riemens als diaken 

Onderstaand bericht is per abuis vorige week niet in de 
wekelijks opgenomen. 
Vanuit de diaconie laten we u weten dat Annemieke 
Riemens heeft besloten om haar ambt als diaken en 
daarmee ook haar rol als voorzitter van de diaconie neer 
te leggen.  
Deze beslissing viel haar zwaar. De thuissituatie vraagt 
veel van haar energie en tijd en de combinatie met het 
ambt van diaken is op dit moment niet haalbaar op de 
wijze zoals ze dit zou willen.  
Met het aftreden van Annemieke gaan we als diaconie een 
gewaardeerde en zeer betrokken diaken missen. In haar 
rol als voorzitter was Annemieke de spil in het web voor 
het reilen en zeilen van de diaconie.  
We zijn als diaconie dankbaar voor haar inzet en bidden 
om Gods zegen over het leven van Annemieke samen met 
Jan en de kinderen. Omdat we in deze tijd niet samen 
kunnen komen in de dienst en wij haar daarom dus ook 
niet in het bijzijn van de hele gemeente kunnen bedanken 
voor haar inzet zullen we hier op een andere wijze invulling 
aan geven.  
 
Het aftreden van Annemieke betekent dat er per direct 
een vacature voor diaken is ontstaan. We vragen uw 
gebed om wijsheid en Zijn leiding bij het zoeken naar een 
nieuwe diaken. De rol van voorzitter zal in de tussentijd 
worden opgepakt door Huibert Logmans. Bij hulpvragen 
kunt u uiteraard nog steeds een diaken mailen of bellen. U 
kunt uw mail ook richten aan: diaconie@koningskerk.org 
 

Preekkring weer van start 

Met ingang van maandag 27 april hoopt de preekkring 
weer van start te gaan. Voor de eerste keer zal dit via de 
mail gaan. Enerzijds om het te proberen en anderzijds 
omdat het maandag ook Koningsdag is. 
 
Mocht je nog willen aansluiten dan kun je je aanmelden bij 
Gerard Mouwen. (gerard.mouwen@koningskerk.org). 
 

Bijbelstudie via WhatsApp 

Sinds kort vindt de Bijbelstudie (o.l.v. Louis Krüger) via 
WhatsApp plaats. Iedereen kan het in zijn/haar eigen tijd 
doen. Wij bestuderen de brief aan de Kolossenzen. Er is 
ook ruim gelegenheid om filmpjes, bemoedigende teksten 
en eigen inzichten uit te wisselen. Een uitstekende 
gelegenheid voor de schippers om mee te doen. Geef je op 
bij Louis Krüger (06 - 5233 6794) om mee te doen. 


