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Zondag 1 november 2020  - Livestream 
 
‘Eindelijk...de bron!’
 
Voorganger:  Mirjam Kollenstaart   Muziek: Adonaï 
Ouderling van dienst: Gerard Mouwen   Organist: Peter Maat 
Diaken van dienst: Anna-Lee Sips 
 
Agnus Dei (Sela) 
https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXId7uI 
 
Bij u is de Bron (Sela) 
https://www.sela.nl/liederen/178/bij-u-is-de-bron-psalm-36.html 
 
Welkom, en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecten: Diaconie 
  Koningskerk 
 
Intochtslied  Psalm 138  
 
Orgel 
1.  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. 

voorganger leest vers 4 t/m 6 
4.  Laten alle koningen op aarde u loven, 
HEER, 
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 
5. Laten zij de wegen van de HEER bezingen: 
‘Groot is de majesteit van de HEER. 
6. De HEER is hoogverheven! Naar de nederige 
ziet hij om, 
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 

 
Orgel 
4.  Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet,  schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand  zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk  voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Voorbereiding 
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Gebed 
 
Belofte: Jesaja 60: 19, 20. 
19. Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, 
want de HEER zal je voor altijd licht geven 
en je God zal voor je schitteren. 
20. Je zon zal niet meer ondergaan, 
je maan niet meer verbleken, 
want de HEER zal je voor altijd licht geven. 
De dagen van je rouw zijn voorbij. 
 
Lied  173 (EL) Adonaï 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
Open mijn hart voor uw liefde o Heer.  (lied 2 x) 
  
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Maandtekst:   
Zacharia 14:9:  En de Heer zal Koning worden over de hele aarde. 
https://youtu.be/6Zfet3lTdlQ 
 
Schriftlezing:  Openbaring 7: 1-17 
 
1. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de 
aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou 
waaien. 2. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De 
vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep 
hij met luide stem toe: 3. ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten 
wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 
4. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, 
afkomstig uit elke stam van Israël. 5. Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, 
twaalfduizend uit de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, 6. twaalfduizend uit de stam Aser, 
twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, 7. twaalfduizend uit de stam 
Simeon, twaalfduizend uit de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, 8. twaalfduizend uit de 
stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin die 
het zegel droegen. 9. Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle 
landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden 
ze voor de troon en voor het lam. 10. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon 
zit en van het lam!’ 11. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze 
bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12. met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en 
wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 
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13. Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14. 
Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote 
verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15. 
Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die 
op de troon zit zal bij hen wonen. 16. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal 
hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17. Want het lam midden voor de troon zal hen 
hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen 
 
Lied 726:1 , 5 orgel 
 
1. Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 

5. Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
want zij traden uit de schemer 
voor uw levend aangezicht. 

Verkondiging: ‘Eindelijk...de bron!’ 
 
Opwekking 381 Adonaï 
 
De zaligheid is van God, 
die samen met het Lam 
regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Zij onze God, 
voor eeuwig en eeuwig. (3x) 
Amen! 
 

En wij de verlosten zijn sterk 
Door 't woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
Zij onze God,  
voor eeuwig en eeuwig. (3x) 
Amen! 
 
 

In Memoriam Mw. Adri van Oost 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook 
op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. 
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Opwekking 71 Adonaï 
 
Adonaï 
Jezus leeft in eeuwigheid 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Gemeente en voorganger spreken uit 
1. Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
 
 
 

Adonaï 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Gemeente en voorganger spreken uit 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Adonaï 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven.

 
Wegzending en zegen  
En de gemeente antwoordt met:  Amen! 
 
Toegift Opwekking 668 Adonaï 
 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal,  
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!  
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
U bent goed! 
 
tussenspel 
 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 

 
Door heel de wereld en in elke taal,  
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!  
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
U bent goed voor altijd,  
voor altijd bent U goed 
U bent goed voor altijd,  
voor altijd bent U goed 
 
U bent goed voor altijd,  
voor altijd bent U goed 
U bent goed voor altijd,  
voor altijd bent U goed 
 
tussenspel 
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Heer, U bent goed en  
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en  
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal,  
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
Om wie U bent, om wie U bent! 
 
U bent goed! 

 
 
 
 
 
 

 


