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zondag 7 februari 2021 – Livestream https://youtu.be/NI8SiZMHKfQ 
 

“God maakt vrij!” 
 
voorganger: Ds. Leo van der Eijk   muziek:  Peter Maat 
ouderling:  Jan van Keulen    licht/geluid: Ben Spoelstra 
diaken:  Huibert Logmans   livestream: Marije Veen / Gerbert Paanstra 
 
 
Lied Johannes de Heer 258 en Opwekking 612 – Adonaï 
 
Lied Opwekking 71 – Adonaï 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Inleidend woord 
 
Lied God maakt vrij 
 
Kinderbijdrage  
 
Maandtekst Spreuken 3 : 5 – 6 
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Smeekgebed en Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Bijbellezing Deuteronomium 18 : 10 – 20 
 
10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor 
waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, 11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen 
of doden oproepen. 12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke 
praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. 14 Ook al 
luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft 
de HEER, uw God, dat verboden. 15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen 
moet u luisteren. 16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 
‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; 
dat overleven we niet.’ 17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18 Ik zal in hun 
midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles 
overbrengen wat ik hun opdraag. 19 Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal 
ik ter verantwoording roepen. 20 Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen 
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dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood 
gebracht worden.’ 
 
Lied Voor wat U hebt gedaan – Choir Company Vocals 
 
Bijbellezing Markus 1 : 21 – 28 
 
21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en 
onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als 
iemand met gezag, niet zoals de Schriftgeleerden. 23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was 
door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je 
gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25 Jezus sprak hem streng toe 
en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide 
schreeuw. 27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer 
met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over 
Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. 
 
Lied Zingende Gezegend 260 : 1 – 3 
 
1 
Alom verheffen zich de stemmen: 
demonen van verholen haat; 
zij overschreeuwen ons en klemmen 
zich vast aan wie hun ruimte laat  
en wie bezwerend tot hen komt 
staat machteloos en zwijgt verstomd. 
 
2 
Niet slechts rondom ons zijn die stemmen  
terzijde buiten ons bestaan, 
zij zijn ook in ons, niet te temmen - 
als leeuwen vallen zij ons aan. 
Heer, is uw macht dan niet zo groot 
als die van duivel en van dood?

3 
Godlof! Hoog boven al die stemmen: 
één woord, één stem, één stem met macht, 
die niet te stuiten al die stemmen 
verjaagt, verdrijft, als licht de nacht, 
tot eenmaal elke tegenstem 
voorgoed verstomt en zwijgt voor Hem! 

 
Verkondiging “God maakt vrij” 
 
Lied Voor hen die ons regeren 
 
In Memoriam Dhr. R. Steenbergen (* 1927 –  † 2021 ) 
 
Lied Gezang 293 : 1, 3 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!

3 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
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4 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en 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 
 
Slotlied Leid mij Heer 
 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied U geeft rust 
 


