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Zondag 13 juni 2021 – Livestream https://youtu.be/Ab_wqcXgb_I 
 

voorganger: Ds. Martijn van Laar  muziek/zang Peter Maat, Marije Veen en Henk Eleveld  
        
 
Instrumentale muziek 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Ikusasa 
2de Koningskerk 
 
Presentatie Ikusasa 
 
Intochtslied 362 – Hij die gesproken heeft een woord dat gaat (mel. Gezang 487) 
 
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Glorialied Gezang 460 – Loof de Koning 
 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Kindermoment 
 
Maandtekst Efeze 6 : 13a 
Pak daarom de wapens die God jullie geeft 
 
Lied Doe je wapens aan 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
 
Bijbellezing Matteüs 28: 16 – 20 
 
Uitzending van de leerlingen 
16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen 
ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opge-
dragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Verkondiging 
 
Antwoordlied Ga maar gerust (mel. Opwekking 124) 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 
  
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij zult opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk 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. 
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Slotlied Psalm 32 : 3 – Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven 
 
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al mijn beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied'ren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Orgelspel 
 


