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15 november 2020 – Livestream 
 
“Een andere soort verwondering” 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Voorganger: ds Louis Krüger  Ouderling van dienst:  Stephan van Veen 
Organist: Peter Maat  Diakenen van dienst:  Piet Idzenga en Wim Ouwens 
Geluid:  Léon Taal  Voorzangers:   Marije Veen en Irma Beurmanjer 
     Beamer/livestream: Stefan Looij 
 

• Lopen op het water - https://www.youtube.com/watch?v=CNqoPa7giOo 6:09 
 

• Is He Worthy -  https://www.youtube.com/watch?v=1pBeDoSlUnU&feature=youtu.be 4:56 
 
Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst 
 
De collecten zijn voor: Voedselbank Koningskerk giften via Diaconie NL73 ABNA 0501 2664 37 
   Koningskerk   giften via Kerk NL96 INGB 0000 4894 03
  
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied Opwekking 407 Hoe groot zijt Gij  
 
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie, die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
 
Als Christus komt met majesteit en luister 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 
Gebed van toewijding en voorbereiding, gevolgd door Genadeverkondiging  
 
Kinderbijdrage  
 
Zacharia 14: 9 
 
En de Heer zal Koning worden over de hele aarde. 
 
Bijpassend lied opwekking 416 gezongen door Elly en Rikkert: https://youtu.be/6Zfet3lTdlQ 
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Gebed om de heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Bijbellezing Johannes 7: 1 – 8 en Johannes 8: 1 – 12    
 
Jezus op het Loofhuttenfeest 
    
Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden.  
Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus’ broers hem aan: ‘Blijf toch niet 
hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het 
geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ Ook zijn 
broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke 
tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht 
is. Gaan jullie maar naar het feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’ Dat zei hij, en hij 
bleef in Galilea. 
 
Een vrouw op overspel betrapt 
Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar 
hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3oen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een 
vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet 
op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om 
te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze 
bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze 
weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden 
stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, 
heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 
 
Jezus getuigt over zichzelf 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer 
in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 
 
Verkondiging: “Een andere soort verwondering” 
 
Lied: Wij volgen U - https://www.youtube.com/watch?v=pd2SSRat6UE 3:19 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis, gezamenlijk uitgesproken, staande 
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
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Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding des vleses, 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
 
De grote lofprijzing 
 
Gezang 460: 3 
  
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Onze Vader, gezamenlijk uitgesproken 
 
Onze Vader, die in de hemelen 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 Uwer is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 

 
Lied: Aan uw tafel, https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 
 
Viering Heilig Avondmaal, afgesloten met dankgebed 
 
Slotlied ELB 357 – Vreugde, vreugde, louter vreugde (staande) 
 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die ‘t heelal verheugde, 
Bron van eeuw’ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 

Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
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Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht, 
want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wil Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot u vlucht. 
 
Wegzending en zegen, ….en de gemeente antwoordt: “Amen!” 
 

• No longer slaves  - https://www.youtube.com/watch?v=bDnA_coA168 6:29 

 


