
Orde van dienst 10 januari 2021, pagina 1 
 

Orde van dienst zondag 10 januari 2021 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
“Waarom is Jezus naar deze wereld gekomen? II – Licht voor leven en dood” 
 
Voorganger: ds Louis Krüger  Ouderling van dienst: Larah ‘t Hart 
Muziek: Peter Maat  Diaken van dienst: Huibert Logmans en Anna-Lee Sips 
      
 
Lied Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Lied Licht voor alle volken 
 
Lied Als alles duister is 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten: 
 

• Koningskerk Voedselbank 
• Diaconie 

 
Lied Opwekking 281 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
U bent meer dan goud en zilver, 
U de bron van mijn bestaan. 
U alleen schenkt echte blijdschap, 
ja met U wil 'k verder gaan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

U bent vriend, ja zelfs meer, mijn broeder 
en toch Koning over mij. 
'k Heb U lief boven al het and're 
dat de wereld bieden kan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Lied Opwekking 294 
 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon.

Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 
 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Kindermoment 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Johannes 1: 1 – 5 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven 
was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. 
 
Bijbellezing Johannes 8: 12 – 16 
12 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.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, 
want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis 
betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik 
vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 
En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de 
Vader die mij gezonden heeft. 
 
Bijbellezing Mattheus 2: 9 – 12 
9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. 
Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het 
kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar 
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
 
Lied Opwekking 343 
 
Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart.  
Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
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Verkondiging: “Waarom is Jezus naar deze wereld gekomen? II – Licht voor leven en dood” 
 
Lied Licht van de wereld 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de 
maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter 
helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders; van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen. 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
 
De grote lofprijzing 
 
Lied Opwekking 65 
 
Loof de Here, mijn ziel,  
Loof de Here, mijn ziel  
en alles wat in mij is 
Zijn heilige naam. 
 
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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Lied Opwekking 318 
 
Eet het brood met Mij,  
drink de wijn met Mij. 
Tussen de vleugels 
van de Cherubim,  
deel het maal met Mij. 
 
Wij aanbidden U,  
wij aanbidden U. 
Tussen de vleugels 
van de Cherubim,  
aanbidden wij U.

Ik ontmoet je daar,  
ik ontmoet je daar. 
Tussen de vleugels 
van de Cherubim,  
daar ontmoet Ik jou. 

 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Slotlied Opwekking 331 
  
Breng dank aan de Eeuwige,  
Breng dank aan de Heilige,  
Breng dank aan onze Vader 
Die ons Jezus zond. 
  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
Zegt de arme: ik ben rijk, 
Om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
Zegt de arme: ik ben rijk, 
Om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 
Wegzending en Zegen, en de gemeente antwoordt met een stellig “Amen” 
 
Lied ’k Heb geloofd en daarom zing ik 


