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zondag 4 juli 2021 – Livestream https://youtu.be/UKA_BnpvkSQ 
 

“Het goede leven” 
 
voorganger: Dr. Jan Martijn Abrahamse  muziek:  Peter Maat en Emma Visser 
 
 
https://youtu.be/mfQ4cc6fpRg - Psalm 12 
 
https://youtu.be/ZY_zCkdQ06A - Psalm 12 (Psalmen voor Nu) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Psalm 12 : 1, 2 en 4 – Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken! 
 
1 
Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken! 
Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid. 
Het lijkt normaal om leugentaal te spreken; 
misleiding en bedrog zijn wijdverbreid. 
 
2 
HEER, wil die huichelaars de mond toch snoeren. 
Ze roepen boordevol met eigenwaan: 
‘Wij winnen door het hoogste woord te voeren. 
Wij zijn de sterkste, niemand kan ons aan.’

4 
Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen. 
Bescherm wie arm en zwak zijn, trouwe HEER. 
Het onrecht blijft aan alle kanten dreigen. 
Verdorvenheid verspreidt zich meer en meer. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum & Groet 
 
Lied – U bent aanwezig (Sela) 
 
U bent aanwezig in stormen of stilte. 
De schepping toont uw macht. 
U bent aanwezig waar zon is of regen. 
Uw licht schijnt in de nacht. 
 
U bent aanwezig als vriend of als vreemde. 
U geeft ons aan elkaar. 
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken, 
in glimlach of gebaar.

Maak ons hart een huis waar uw liefde woont. 
Laat ons spreken van uw grote trouw. 
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan. 
Om een zegen te zijn in uw naam. 
Om een zegen te zijn in uw naam. 
  
U bent aanwezig in blijdschap en tranen. 
In zwakte toont U kracht. 
U bent aanwezig in denken en dromen. 
Uw stem klinkt in de nacht.  
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U bent aanwezig in geloof en in twijfel. 
U houdt mij stevig vast. 
U bent aanwezig, vandaag en ook morgen. 
Uw plan staat eeuwig vast. 
 
Kinderbijdrage  
 
Maandtekst Psalm 91 : 1 en 2 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in Zijn schaduw,  
zegt tegen de Heer:  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God;  
Ik vertrouw op U! 
 
https://youtu.be/TNgxbBCzaVo  – Mijn toevlucht (Sela) 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Gezang 169 : 4 en 6 – Maar God heeft naar ons omgezien! 
 
4 
Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde.

6 
Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
in Christus is ons leven! 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing Efeze 4 : 25 – 32 
 
25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als 
u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen 
kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om 
iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar 
alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods 
heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de 
verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 
kwaadaardigheid. 
 
32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 
 
Verkondiging Het goede leven 
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Lied – Breng ons samen (Sela) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 
Dankgebed en 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 Gezang 314 – Gij die geloof, verheugt u samen 
 
1 
Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

4 
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Een kudde, een Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel een! 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Opwekking 400 – Liefde was het 
 


