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zondag 8 augustus 2021 – Livestream https://youtu.be/zd_jrPrekaI 
 

“Kroniek van een revolutie: Jezus zegent de kinderen” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger  Inge Beukes (zang), Peter Maat (orgel), 

Gerdien Stolk (zang) en Emma Visser (gitaar) 
 
 
God van liefde, God van trouw (The Psalm Project) 
 
God is overal (Sela) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Lied Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn 
 
Laat het huis gevuld zijn 
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. 
 
Want ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
Maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
 
Heer, wij roepen tot U: 
'Kom opnieuw met uw vuur.' 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
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Lied Laat ons samen één zijn (Sela) 
 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 
 
Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest.

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 
Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 

 
Lied Blijf bij mij (Sela) 
 
Kinderbijdrage / maandtekst Matteüs 6 : 9 – 13 
 
9 Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10 laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11 Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
12 Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13 En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
Lied – Onze Vader 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 91 – Jezus houdt van alle kleine kinderen 
 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Alle kleine kinderen mogen komen. 
 

Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen, 
alle kleine kind’ren mogen komen. 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Psalm 139: 13 – 16 
13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, 
tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van 
de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan 
ontbrak er niet één. 
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Bijbellezing Matteüs 18: 1 – 10 
1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de 
hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert 
en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert 
en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind 
bij zich opneemt, neemt mij op. 6 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die 
kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. 7 Wee 
de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de 
mens die de valstrik zet! 8 En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp 
hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee 
voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. 9 Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan 
uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het 
vuur van de Gehenna geworpen worden. 10 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want 
ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 
 
Bijbellezing Matteüs 19 : 13 – 15 
13 Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. 
Toen de leerlingen hen berispten, 14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, 
want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15 En nadat hij hun de handen had opgelegd, 
trok hij weer verder. 
 
Verkondiging Kroniek van een revolutie: Jezus zegent de kinderen 
 
Lied Toe moeders na Jesus hul kindertjes (Jan de Wet) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied Opwekking 616 – Houd me dicht bij U 
 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t'rug naar U. 
 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 
 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Instrumentale muziek 


