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zondag 21 februari 2021 – Livestream https://youtu.be/AW9JLJFVMnM 

 
“Leven in het gezin van Christus” 

 
voorganger: Anita Stigter    muziek:  Adonaï 
ouderling:  Gerard Mouwen   licht/geluid: Ben Spoelstra 
diaken:  Wim Ouwens    livestream: Jaap Rijneveld 
       
 
Lied Psalm 1 – Psalmproject 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Zending – Rogier Taal 
2de Koningskerk 
 
Lied Opwekking 167 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Lied In deze stilte – Sela 
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. ) 
Breng onze onrust tot rust. ) 2x 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. ) 
Breng onze onrust tot rust. ) 2x 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. ) 
Breng onze onrust tot rust. ) 2x  
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Votum en groet 
 
Lied Opwekking 764 
 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar uw grootheid wordt bezongen 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Halleluja! 
Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Halleluja! 
Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
die de wereld overwon 
 
Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken. ) 
U draagt de zegekroon;  ) 
U overwon, U overwon! ) 2x 
Elke muur wordt neergehaald, ) 
ieder bolwerk afgebroken. ) 
U draagt de zegekroon;  ) 
U overwon, U overwon! ) 

 
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. 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 815 
 
Vul dit huis met Uw glorie. ) 
Vul dit huis met Uw glorie. ) 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. ) 
Want alles is door U ) 2x 
en alles is tot U, ) 
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. ) 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. ) 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. ) 3x 
 
Gebed om de Heilige Geest  
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Bijbellezing Psalm 133 : 1 – 3 
 
1 Een pelgrimslied van David. 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen te wonen! 
 
2 Goed als olie op het hoofd 
die neervalt op de baard, 
de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
 
3 als de dauw van de Hermon 
die neervalt op de bergen van Sion. 
Daar geeft de HEER zijn zegen: 
leven voor altijd. 
 
Bijbellezing 2 Kronieken 5 : 12 – 14 
 
12 En alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, 
stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig 
priesters met trompetten –, 13 op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore 
brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk 
en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis 
van de HEER, zich met een wolk. 14 De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit 
van God vulde de hele tempel. 
 
Bijbellezing 1 Korintiërs 12 : 12 – 16 
 
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen 
één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor 
één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu 
slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou 
zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het 
oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 
 
Introductiefilmpje 
 
Verkondiging “Leven in het gezien van Christus” 
 
Lied God van liefde, God van trouw – Psalmproject 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied De Zegen (The Blessing) 
 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Ik wil U danken – Christian Verwoerd 
 


