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zondag 25 juli 2021 – Livestream https://youtu.be/g_2HLTNAntk 
 

“Op adem komen” 
 
voorganger: Dhr. Jan van Keulen   muziek/zang: Peter Maat,  

Gerdien Stolk en Emma Visser 
 
 
Ga niet alleen door ’t leven 
 
Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Presentatie Rogier Taal 
 
Intochtslied Opwekking 488 – De kracht van uw liefde 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Lied – Votum & Groet (Sela) 
 
Votum 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 

Groet 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Halleluja, halleluja, amen! 

 
Introductie thema 
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Lied Psalm 121 : 1 – 4 
 
1 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
2 
Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen.

3 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
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! 
 
Lied – Mijn toevlucht (Sela) 
 
Verootmoediging & genadeverkondiging 
 
Lied Johannes de Heer 523 – Veilig in Jezus’ armen 
 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb’re toevlucht, 
Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op die rots der eeuwen 
eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
totdat het duister vliedt 
en ’t oog aan gindse kusten 
Uw heillicht gloren ziet. 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 

 
Gebed om de Heilige geest 
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Bijbellezing Psalm 91 
 
1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op u vertrouw ik.’ 
 
3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild. 
 
5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6 noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
 
7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen. 
8 Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 
 
9 U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
10 zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 
 
11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 
die over je waken waar je ook gaat. 
12 Hun handen zullen je dragen, 
je voet zul je niet stoten aan een steen. 
13 Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 
 
14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft 
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, 
in de nood zal ik bij je zijn, 
je bevrijden en met roem overladen, 
16 je overvloed geven van dagen. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Bijbellezing Matteüs 11 : 28 – 30 
 
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn 
juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
Verkondiging Op adem komen 
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Lied Opwekking 502 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 

 
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. 
 
Slotlied Opwekking 377 – Wat de toekomst brenge moge 
 
1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 
2 
Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom.

4 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Orgelmuziek van Arjan Breukhoven 
  


