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Michazondag 18 oktober 2020 – Livestream https://youtu.be/0k2m4X6Mbm8 
 
Thema: “Delen in vrijheid” 
 
Voorganger:  Jan van Keulen  Muziek: Peter Maat en Adonaï 
Ouderling van dienst: Stephan van Veen    
Diaken van dienst: Wim Ouwens 
 
https://youtu.be/FQ4uMlBdUOY - Maak ons hart onrustig – Schrijvers voor gerechtigheid 
 
https://youtu.be/KQ9nCV2NQP8 - Handen van God – Schrijvers voor gerechtigheid 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecten:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Inleiding op het thema ‘Delen in vrijheid’ 
 
Opwekking 769 
 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand.

Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 

 
Stil gebed en moment van rust 
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Votum & Groet 
 
Opwekking 638 
 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 

 
Kinderbijdrage  
 
Psalm 117 1-2a met de vertaling van Marcel en Lydia Zimmer: 
 
"Loof de Heer, iedereen, over heel de aarde. 
Altijd weer zal Hij ons met liefde overladen." 
 
https://youtu.be/5ug4PkbdXXE - Loof de Heer – Marcel & Lydia Zimmer 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Gezang 172 : 1, 3 en 4 
 
1 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts.

4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
https://youtu.be/HMjIBf3xZns - Laat het recht stromen als water – Lars en Reyer 
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Bijbellezing: Lucas 4 : 14 – 21 
 
Optreden van Jezus in Nazaret 
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in 
de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in 
Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen 
hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde 
hem af tot de plaats waar geschreven staat: 
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, 
want hij heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle 
aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 
schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 
 
Verkondiging: Delen in vrijheid 
 
Psalm 146: 4 en 5 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
4 
Hij doet recht en zal bevrijden 
wie niet weet wat vrijheid is, 
voedt royaal wie hongerlijden, 
redt uit de gevangenis. 
Blinde ogen opent Hij; 
wie gebukt gaat, staat Hij bij.

5 
Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen, 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Opwekking 710 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in Rotterdam. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 2x 
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Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Geef ons vrede – Elly en Rikkert Zuiderveld/ Sela 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
Dona nobis pacem 
Dona dona, nobis pacem 
Dona nobis pacem 
Dona dona, nobis pacem  

 
https://youtu.be/ltQLKY5g3gk - Wat een wonder – Schrijvers voor gerechtigheid 
 


