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zondag 31 januari 2021 – Livestream https://youtu.be/O3L9U0xK-EU 
 

“Wat wil Jezus ons door de coronacrisis zeggen?” 
 
voorganger: Ds. Theo Visser    licht/geluid: Wilbert Veen 
ouderling:  Stephan van Veen   livestream: Jaap Rijneveld 
diaken:  Wim Ouwens 
 
 
Lied Johannes de Heer 80 – Choir Company Vocals 
 
O Heer, ik heb U nodig, 
elk uur, elk ogenblik. 
O zegen mij, mijn Heiland, 
tot U kom ik. 
 
Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U, 
Uw woord alleen o Heer- vertroost mij nu.

O Heer, ik heb U nodig,  
elk uur, elk ogenblik. 
O zegen mij, mijn Heiland, 
tot U kom ik. 

 
Lied Opwekking 451 – Choir Company Vocals 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer.

Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 

 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Rik Mager (zending) 
2de Koningskerk 
  



Orde van dienst 31 januari 2021, pagina 2 
 

Intochtslied Psalm 24  
 
1 
De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen.

4 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet 
 
Glorialied gezang 444 : 1 en 2 
 
1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd’, 
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

 
Kinderbijdrage  
 
Maandtekst Numeri 6 : 24 
De Here zegent jou en Hij beschermt jou. 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 369 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde  ) 
voor u staan.    ) 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. ) 2x 
Door het bloed van het Lam.  ) 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
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Bijbellezing Hebreeën 12 : 1 – 13 
 
1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin 
we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 
2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend 
aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het 
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u doordringen 
hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het 
opgeeft. 4 U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. 5 Kennelijk bent u de 
bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van 
de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, 6 want de 
Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ 7 Houd vol, het betreft hier immers 
een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? 8 Maar 
als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. 
9 Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; 
hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en 
dan leven? 10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar 
hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. 11 Een vermaning lijkt 
op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor 
gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. 12 Hef daarom uw slappe handen 
op, strek uw knikkende knieën, 13 en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder 
ontwricht raakt, maar juist geneest. 
 
Verkondiging “Wat wil Jezus ons door de coronacrisis zeggen?” 
 
Lied Opwekking 665 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Gezang 293 : 1 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.

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! 
 


