
Orde van dienst 14 maart 2021, pagina 1 
 

zondag 14 maart 2021 – Livestream https://youtu.be/pOsbXHuxsK8 
 

“Demonen, demonische invloeden, en vrij zijn ervan” 
 
voorganger: Ds. Louis Krüger   muziek:  Peter Maat 
ouderling:  Gerard Mouwen   zang:  Henk Eleveld en Gerdien Stolk 
diaken:  Piet Idzenga en Wim Ouwens  licht/geluid: Wilbert Veen 
       livestream: Jaap Rijneveld  
 
Instrumentale gospelmuziek 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Lied Gezang 305 
 
1 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade.

2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Moment van stilte en inkeer 
 
Votum en groet 
 
Kinderbijdrage  
 
Maandtekst naar Johannes 1 : 29 
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
In Memoriam Hans de Kloe 
 
Gebed om ontferming en bij de opening van de Bijbel 
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Lied Opwekking 125 
 
1 
Heer, ik kom tot U, 
Hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
En reinig mijn hart. 
 
2 
Met uw liefde, Heer, 
Kom mij tegemoet, 
Nu ik mij tot U keer, 
En maak alles goed.

3 
Zie mij voor U staan, 
Zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
Van U wil ik zijn. 
 
4 
Jezus op uw woord, 
Vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U. 

 
Bijbellezing Johannes 10 : 10 – 16  
 
10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid. 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een 
huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek 
en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 
13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 
schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor 
de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik 
hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 
 
Bijbellezing Marcus 1 : 21 – 28  
 
Een nieuwe leer met gezag 
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. 
 
Bijbellezing Daniel 10 : 1 -6 & 10 – 14  
 
De eindtijd 
1 In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een 
boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep 
hij het bericht. 2 In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. 3 Smakelijk voedsel at ik niet, vlees 
en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. 4 Op 
de vierentwintigste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, 5 

sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud 
uit Ufaz. 6 Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. 
Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te 
worden voortgebracht. 
10 Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. 11 Hij zei tegen me: 
‘Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.’ 
Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. 12 Toen zei hij: ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste 
dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en 
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daarom ben ik gekomen. 13 Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen 
tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de 
koningen van Perzië, zo alleen stond. 14 Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van 
de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.’ 
 
Bijbellezing Efeziërs 6 : 10 – 13  
 
Houd stand 
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan 
om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het 
kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 
 
Verkondiging “Demonen, demonische invloeden, en vrij zijn ervan” 
 
Lied Johan de Heer 140 
 
1 
Ik zie een poort wijd openstaan, 
Waardoor het licht komt stromen, 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, 
Om vrede te bekomen. 
Genade God zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! 
 
2 
Die open poort laat d' ingang vrij, 
Aan wie komt binnenvlieden; 
Aan rijk en arm, aan u en mij 
Komt Jezus vrede bieden. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!

3 
Die open poort leidt tot Gods troon: 
Gaat door, laat niets u hind'ren; 
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
Die God biedt aan Zijn kind'ren. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! 
 
4 
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon, 
Daar leidt het kruis tot zegen; 
Daar dragen wij voor 't kruis een kroon, 
Door Jezus' bloed verkregen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! 

 
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   
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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 
 
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. 

 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Dankgebed 
 
Slotlied Opwekking 71 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
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Wegzending en Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied God and God alone 
 


