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Zondag 25 oktober 2020 – Livestream https://youtu.be/R-QCAVeVs6Q 
Thema: “De raad van David in coronatijd” 

 
Voorganger:  Andries Knevel  Orgel & zang: Harry Heystek 
Ouderling van dienst: Maria Azrioual    
Diaken van dienst: Wim Ouwens 
 
https://youtu.be/wuD31rdrvo0 - Psalm 27 - instrumentaal (zonder beeld) 
 
https://youtu.be/GKyLr1z_ubw - Psalm 27 - Psalmen voor Nu  
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecten:  
1ste Rik en Caroline Mager (GZB, zending) 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Psalm 116 : 1 en 8 
 
1 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

8 
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heeren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum & Groet 
 
Glorialied gezang 257 
 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Kinderbijdrage  
 
Aansluitend: https://youtu.be/uiWZXLsdE9w 
 
Maandtekst 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." 
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https://youtu.be/H7yJ3DOyyNE - Loof de Heer – Marcel & Lydia Zimmer 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Evangelische Liedbundel 242 : 1 en 3 
 
1 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn 
vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing: Psalm 27 
 
1 Van David. 
 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
 
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af 
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 
 
3 Al trok een leger tegen mij op, 
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, 
nog zou ik mij veilig weten. 
 
4 Ik vraag aan de HEER één ding, 
het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 
 
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 
 
6 Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
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ik wil offers brengen in zijn tent, 
hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
 
7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 
wees genadig en antwoord mij. 
8 Mijn hart zegt u na: 
‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
9 verberg uw gelaat niet voor mij, 
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 
 
U bent mij altijd tot hulp geweest, 
verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God, mijn behoud. 
10 Al verlaten mij vader en moeder, 
de HEER neemt mij liefdevol aan. 
 
11 Wijs mij uw weg, HEER, 
leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
12 lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op 
en dreigen met geweld. 
 
13 Mag ik niet verwachten 
de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
14 Wacht op de HEER, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 
 
Verkondiging: De raad van David in coronatijd 
 
Psalm 27: 4 en 7 
 
4 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem 
licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ?Zoek mijn aangezicht? 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid 
schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied gezang 293 : 1, 2 en 4 
 
1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
4 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied 416 : 1, 2 en 4 
 
1 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn

4 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 


