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zondag 11 juli 2021 – Livestream https://youtu.be/FV83ueGNY7s 
 

“Laten we Jezus vieren!” 
 

viering Heilig Avondmaal 
 
voorganger: Ds Louis Krüger   muziek/zang: Peter Maat en Gerard Mouwen 
 
 
Instrumentale muziek voorafgaand 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied – Samen in de naam van Jezus 
 
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. 

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.  
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 

 
Stilte, Votum en Groet 
 
Glorialied – U bent aanwezig (Sela) 
 
Machtig God, sterke Rots 
U alleen bent waardig 
aard' en hemel prijzen U 
glorie voor uw Naam 
Prijst de Vader, prijst de Zoon 
prijst de Geest die in ons woont 
Prijst de Koning der heerlijkheid 
prijst Hem tot in eeuwigheid

Lam van God, hoogste Heer 
heilig en rechtvaardig 
Stralend Licht, Morgenster 
niemand is als U 
Prijst de Vader, prijst de Zoon 
prijst de Geest die in ons woont 
Prijst de Koning der heerlijkheid 
prijst Hem tot in eeuwigheid 

 
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! 
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Lied – Mijn toevlucht (Sela) 
 
Gebeden van toewijding, voorbereiding en genadeverkondiging 
 
Een gemeentelid getuigt van een bijzondere gebedsverhoring 
 
Bijbellezing Johannes 3: 27 – 36 
 
27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.  
28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit 
gezonden.” 29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat 
hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet groter worden en 
ik kleiner. 31 Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt 
de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, 32 getuigt van wat hij gezien en 
gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. 33 Wie zijn getuigenis wel aan-
vaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34 Hij die door God gezonden is, spreekt de woor-
den van God, en God schenkt de Geest in overvloed. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht 
aan hem overgedragen. 36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorza-
men zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’ 
 
Bijbellezing Hebreeën 13: 5 – 9 
 
5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf 
gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De 
Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ 7 Denk aan uw 
leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk 
vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid! 9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan 
ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel 
geen baat bij hadden.  
 
Bijbellezing Kolossenzen 1: 9 – 20 
 
9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u 
Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan 
zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al 
het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht 
ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. 
Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit 
de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de ver-
lossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstge-
borene van heel de schepping:16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het 
zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor 
hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de 
kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:19 in hem heeft heel 
de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde 
en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
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Lied – Heilige Geest van God 
 
Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart.  
Heilige Geest van God,  
vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

 
Verkondiging Laten we Jezus vieren 
 
Lied – Daar ruist langs de wolken 
 
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland,  
mijn lust en mijn lied. 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
Die om ons te redden  
de hemel verliet? 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis 
 
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, gebo-
ren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begra-
ven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten he-
mel, 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 – Loof de Heer, o mijn ziel 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam (3x) 
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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  – Aan Uw tafel 
 
Viering Heilige Avondmaal 
 
Dankgebed 
 
Slotlied – Vreugde, vreugde, louter vreugde 
 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die ‘t heelal verheugde, 
bron van eeuwige vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ’t duister, 
vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van `t onsterf’lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied – Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Orgelspel 
 


