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Donderdag 13 mei 2021 – Livestream https://youtu.be/6NkDXgi5tIg 
 

“De Heer regeert vanuit de hemel” 
 

voorganger: Mw. Anita Stigter  muziek/zang Peter Maat en Gerard Mouwen 
        
 
Lied Heer, we kijken omhoog (Sela) 
 
Lied Pelgrimsgebed (Elbert Smelt & Rachel Rosier) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
 
Lied 1006 – Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Lied Opwekking 136 – Abba, Vader 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst Johannes 14 : 2b 
Jezus zeg: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”. 
 
Lied Ik moet weggaan 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Psalmen voor nu 130 – Uit de diepten 
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Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Lucas 24: 45 – 53 
 
45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat 
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat 
in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. 
Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn 
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
 
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen 
zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote 
vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. 
 
Bijbellezing I Korinthe 15: 24 – 28 
 
24 En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en 
elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft 
gelegd’. 26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 27 want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten 
gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. 28 En op 
het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem 
onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.  
 
Verkondiging De Heer regeert vanuit de hemel 
 
Lied Psalm 93 : 1, 3 & 4 
 
1 
De Heer regeert; de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door zijne hand, 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
3 
Maar, Heer, Gij zijt veel sterker dan 't geweld, 
der waat’ren, dien uw almacht palen stelt. 
De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, 
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
4 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor uw huis, o Heer', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied Psalmen voor nu 145 – Adem om van U te zingen 
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Samen spreken we hardop uit: 
 
Onze Vader in de hemel 
Allerhoogste Heer 
Wij eren en aanbidden U 
Wij openen ons hart en handen 
Wij hunkeren naar uw zegen 
Zegen ons Heer, zegen ons Heer. 
 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
 


