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Zondag 18 april 2021 – Livestream https://youtu.be/vrPEoGLACKM 
 

“Wat ieder christen moet weten: drie gebieden waar satan 
 en zijn demonen zich op concentreren” 

 
voorganger: Ds. Louis Krüger   muziek:  Adonai 
        
Lied Psalm 100 – Juicht Gode toe, bazuint en zingt 
 
Lied Opwekking 123 – Ik geloof in God de Vader 
 
Lied – Ontwaak (Lev) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Stichting Nieuwe Horizon 
2de Koningskerk 
 
Lied – Welkom in Gods huis (Lev) 
 
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis. 
Trek je jas uit, voel je thuis. 
Welkom in Gods huis. 
 
Welkom van waar je ook komt. 
't maakt niet uit waar je wieg ooit stond. 
Waar je woont, waar je slaapt, 
hoe het wel of niet gaat. 
Welkom van waar je ook komt. 
 
God is de gastheer vandaag. 
In Zijn huis is er altijd plaats. 
Kom erbij, hier is hoop, 
hoe je leven ook loopt. 
Want God is de gastheer vandaag.

Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis. 
Trek je jas uit, voel je thuis. 
Welkom in Gods huis. 
 
God heeft Zijn deur openstaan. 
Ongeacht wat is misgegaan. 
Neem je mooie cv 
of je strafblad maar mee. 
Want God heeft Zijn deur openstaan. 
 
Welkom in Gods huis.   ) 
Welkom in Gods huis.  ) 
Trek je jas uit, voel je thuis. ) 2x 
Welkom in Gods huis.  )

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en Groet 
 
Lied Opwekking 654 – Dank U voor deze nieuwe dag 
 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag. 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft Uw liefde telkens weer 
en Uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door Uw Heilige Geest. 
 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht. 
De vreugde van U is mijn kracht.  
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Kindermoment 
 
Maandtekst Mattheüs 28:6: 
Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. 
 
Lied Hemelhoog 207 – Weet je dat de lente komt 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? ) 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!  ) 2x 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 824 – Morgen dans je weer 
 
Prijs Hem, in je dag vol zorgen, 
in je angst voor morgen: zing. 
Zing dan je lied en 
prijs Hem, als de storm tekeergaat, 
als je nergens licht meer ziet. 
Want God vergeet jou niet 
 
Hij heelt je hart. ) 
Je huilt niet meer ) 2x 
Hij maakt je heel ) 
en morgen dans je weer )

Prijs hem, laat de hele wereld weten 
dat God ons niet is vergeten. 
We zingen samen: 
 
Prijs Hem, want zijn liefde redt ons. 
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons. 
Prijs Hem. We zingen samen:  
 
Prijs Hem, onze God is machtig 
Prijs Hem. Wat Hij maakt, is prachtig. 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 

 
Gebed om de heilige Geest 
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Bijbellezing Genesis 3 : 1 – 8 
 
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg 
aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 
2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het 
midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te 
raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Inte-
gendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen 
zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond 
het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf 
ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en 
merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten 
van. 
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, 
verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 
 
Bijbellezing 1 Samuel 16 : 14 – 17 
 
David verdrijft de kwade geest van Saul 
14 De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem 
kwelde. 15 Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. 
16 U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. 
Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goed-
doen.’ 17 ‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’ 
 
Bijbellezing 1 Samuel 18 : 6 – 14 
 
David aan het hof 
6 Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden 
van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboe-
rijnen en rinkelbellen. 7 Opgetogen zongen ze: 
‘Saul versloeg ze bij duizenden, 
David bij tienduizenden.’ 
8 Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend: ‘David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. 
Nog even en ze geven hem het koningschap!’ 9 Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. 
10 De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een razende 
door het huis, met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. 11 ‘Ik spies die 
jongen aan de wand!’ riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. 
12 Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de HEER hem verlaten had en David 
bijstond. 13 Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een een-
heid van duizend man. Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten, 14 en hij 
bracht ze alle tot een goed einde omdat de HEER hem bijstond. 
 
Bijbellezing Johannes 10 : 9 – 11 
 
9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij 
zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben ge-
komen 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. 
 
Preek Wat ieder christen moet weten: 3 gebieden waar satan en zijn demonen zich op concentreren 
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Lied – Ik leef (Sela) 
 
Ik leef door te sterven, ) 
door Jezus’ weg te gaan. ) 2x 
Ik leef door met Jezus op te staan  ) 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan

Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef door te sterven, ) 
door Jezus’ weg te gaan. ) 2x 
Ik leef door met Jezus op te staan ) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied Opwekking 71 – Jezus leeft in eeuwigheid 
 
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. 

 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied  – Pelgrimsgebed (Elbert Smelt & Rachel Rosier) 
 


