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Avonddienst Koningskerk 11 oktober 2020 – livestream https://youtu.be/iq0dqniUjuk 
 
“Toekomst vol van hoop” 
 
Voorganger: ds Leo van der Eijk   Ouderling van dienst:  Stephan van Veen 
Organist: Peter Maat    Diaken van dienst:  Anna-Lee Sips 
Voorzangers: Irma Beurmanjer en Giel Verkamman 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TRXHYZIf_UE 
 
De kerkenraad komt binnen 
 
Welkom, door de ouderling van dienst 
 
Collectebestemmingen:  
 

• Kerk in de wijk 
• Koningskerk 

 
Votum en Groet 
 
Psalm 72: 1, 4. 
 
1. God, laat de koning goed regeren, 
met recht en met beleid. 
Wil hem de wijze wetten leren 
van uw gerechtigheid. 
Dan zal uw volk in vrede leven, 
dan wordt er recht gedaan: 
verdrukten zal hij redding geven, 
verdrukkers pakt hij aan. 
 

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 
wie zwak is staat hij bij. 
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 
wie vast zit maakt hij vrij. 
Wie arm zijn of door zorg gebogen, 
verdrukt of diep in nood – 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij redt hen van de dood.

Gebed 
 
Bijbellezing Mattheus 22: 16 – 22 

Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: 
‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. 
We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg 
ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ Maar Jezus had hun 
boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien.’ 
Ze reikten hem een denarie aan. Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het 
opschrift?’  

Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, 
en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem 
staan en gingen weg. 

Verkondiging Mattheus 22: 21b 
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NLB 994 Voor hen die ons regeren (wmv bestand) 
 
Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht 
al de getuigenissen, 
die ons zijn aangezegd. 
 
De sterken, die bewaken 
de wegen met hun woord: 
dat zij ook zullen dragen 
de zwakken in de poort, 
want hoofd en lichaam zijn in pijn 
en niemand wordt behouden, 
als dié verlaten zijn! 
 

Wij bidden ook om vrede, 
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten, 
hoe Gij de namen telt, 
bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen, 
de stemmen van het bloed. 
 
O God, Gij moet regeren 
tegen het onverstand: 
wij dienen vele heren 
tot schade van het land. 
Gij zijt genade, uw bevel 
doet leven en vergeven, 
o God van Israël! 

Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied NLB 247 
 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
Ik heb U nodig, Uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Houd, Heer Uw kruis hoog voor mijn brekend oog. 
Licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees mij nabij 
 
Wegzending en zegen, afgesloten met: …en de gemeente antwoordt met: “Amen” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hYTCu2E1Ooc De dag door Uwe gunst ontvangen (audio) 
 
 
 
 
 


