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Zondag 27 september 2020 – Livestream https://youtu.be/EiDTu4W_1Ek 
 
Thema: “Eén met elkaar” 
 
Voorganger:  Jan van Keulen   Zang: Gerdien Veen en Emma Visser 
Ouderling van dienst: Maria Azrioual   Muziek: Peter Maat 
Diaken van dienst: Pieter Huisman 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-LXqwXXdN-w Wonderlijk – Sela 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a3_He5pec4I Laat ons samen één zijn – Sela 
 
Welkom, en mededelingen 
 
collecte 
- Koningskerk Voedselbank 
- Koningskerk 

 
Opwekking 797/ sela – Adonaï – (2de samenzang waar mogelijk, met Gerdien en Henk) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 2x 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 2x  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet  



Orde van dienst 27 september 2020, pagina 2 

Psalm 138: 1,3 (gezongen door Gerdien en Henk) 
 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 

Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hem het oog die need'rig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan van trotse zielen.

Gebed van verootmoediging en genade verkondiging 
 
Opwekking 136 (gezongen door Gerdien en Henk) 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van u alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let my go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 

 
Maandtekst: Jezus zegt in Mattheüs 11:30: 
"Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" 
 
https://youtu.be/yYmsse_htTE 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om opening van het woord 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_8_8BKSoyEE Luisterlied: God is in ons midden – Sela 
  



Orde van dienst 27 september 2020, pagina 3 

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-4 
 
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of 
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 
 
Verkondiging: “Eén met elkaar” 
 
Opwekking 194 2x (gezongen door Gerdien en Henk) 
 
U maakt ons een, U bracht ons tezamen. 
Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons een, U bracht ons tezamen. 
Wij eren en aanbidden U. 
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 
Voorbeden en dankgebed 
 
Slotlied: Opwekking 167 ( 1ste samenzang waar mogelijk en Gerdien en Henk) 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Volle verzekering – Joh. de Heer 
https://www.youtube.com/watch?v=dR4l2gUgV8A Volle verzekering – Joh. de Heer 197 


