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Zondag 9 mei 2021 – Livestream https://youtu.be/k0NiC6yvGLk 
 

“Demonen en demonische invloeden III  -  
 De koning die zijn onderdaan wilde sensibiliseren” 

 
voorganger: Ds. Louis Krüger  muziek/zang Peter Maat, Henk Eleveld en Marije Veen 
        
Instrumentale muziek vooraf 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaonie 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Liedboek 434 – Lof zij de Heer 
 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven.  

 
Stilte, Votum en groet 
 
Glorialied LIedboek 409 – Laat ons de Heer lofzingen 
 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst Johannes 14 : 2b 
Jezus zeg: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. 
 
Lied Ik moet weggaan 
 
Welkom nieuwe leden 
 
Gebeden en genadeverkondiging 
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Bijbellezing I Samuel 15: 22 & 23 
 
22 Daarop zei Samuel: ‘Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid 
is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. 23 Weerspannigheid is even erg als toverij, en 
eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt 
hij u als koning!’ 
 
Bijbellezing I Samuel 16: 14 – 17 
 
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 goeddoen.’ 17 
‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’  
 
Bijbellezing I Samuel 18:  6 – 12 
 
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 tamboerijnen 
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. 
 
Lied Evangelische Liedbundel 262 – Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Verkondiging Demonen en demonische invloeden III  -  De koning die zijn onderdaan wilde sensibiliseren 
 
Bijbellezing Mattheus 20: 25 – 28 (tijdens de preek) 
 
25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht 
misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moe-
ten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet 
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 
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Lied Evangelische Liedbundel 285 – Gedenken wij dankbaar de daden des Heren 
 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen, 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis gezamenlijk uitgesproken, staande 
 
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 
 
Lied Evangelische Liedbundel 254 – Ere zij de Vader 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader gezamenlijk uitgesproken 
 
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. 
  



Orde van dienst 9 mei 2021, pagina 4 
 

Lied Aan Uw tafel (Sela) 
 
Viering Heilig Avondmaal afgesloten met dankgebed 
 
Slotlied Evangelische Liedbundel 289 – Ik geloof in God de Vader 
 
Ik geloof in God de Vader,  
Die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos 
- het gesternte zingt Zijn eer – 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus, 
Die voor ons ter wereld kwam, 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis – 
schenkt Hij mij het eeuwig leven 
dat uit God en tot God is. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Heer, U bent mijn leven 
 
 


