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Zondag 2 mei 2021 – Livestream https://youtu.be/ZxuZU2nfGew 
 

“Laat Uw koninkrijk kome” 
 

voorganger: Ds. Bram Krol   muziek/zang Peter Maat en Gerard Mouwen 
        
Lied  – Thy Word (Suzanne van der Velde) 
 
Lied – Mijn Jezus, ik hou van U (The Choir Company) 
 
Lied – Met open armen (The Choir Company) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Safe Haven 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Opwekking 167 – Samen in de Naam van Jezus 
 
1 
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. 
 
2 
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 er over waakt, 
en de Geest verbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.

3 
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. ) 2x 
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen: ) 
Jezus Christus is de Heer! ) 

 
Stilte, Bemoediging en groet 
 
Glorialied Gezang 257 
 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot!  
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Inleidend woord 
 
Kindermoment 
 
Maandtekst Johannes 14 : 2b 
Jezus zeg: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. 
 
Lied Ik moet weggaan 
 
Smeekgebed en Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
Bijbellezing Lucas 11 : 1 – 20  
 
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: 
‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer 
jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden 
en laat uw koninkrijk komen. 
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4 Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen 
die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 
5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe 
gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen 
en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! 
De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 
8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat 
zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: 
vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want 
wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder 
jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als 
het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel 
te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 
 
Toespraak tot de menigte 
14 Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken 
en de mensenmenigte stond verbaasd. 15 Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der de-
monen, kan hij demonen uitdrijven.’ 16 Anderen verlangden van hem een teken uit de hemel om hem op de 
proef te stellen. 17 Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is 
wordt verwoest, en huis na huis stort in. 18 Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan 
standhouden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! 19 Als ik inderdaad dankzij Beël-
zebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! 
20 Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie 
gekomen. 
 
Lied Heel Uw koninkrijk (Sela) 
 
Verkondiging Laat Uw koninkrijk kome 
  



Orde van dienst 2 mei 2021, pagina 3 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed met aansluitend het 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 Wilhelmus 
 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Weerklank 357 – Ga nu heen in vrede 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden, 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.  

 
Lied Psalm 67 – Heer zegen ons (The Psalm Project) 
 
 


