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zondag 22 augustus 2021 – Livestream https://youtu.be/jiz5Yt7i2Vk 
 

“Kroniek van een revolutie II: U zag mijn vormeloos begin” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger  Harry Heystek 
 
 
Meer dan ooit 
 
Tienduizend redenen 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Lied Gezang 434 – Lof zij de Heer 
 
1 
Lof zij de Heer, 
de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust zingen 
en blij musiceren. 
Komt allen saam,  
psalm zingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 
Lof zij de Heer, 
Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht 
als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5 
Lof zij de Heer 
met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem 
met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Lied 416 – Ga met God 
 
1 
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.

2 
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. 
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3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 
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 

 
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 (Elise Mannah) 
 
Verootmoediging & genadeverkondiging 
 
Lied Doopsgezinde bundel 289 – Ik voel de winden Gods vandaag 
 
1 
Ik voel de winden Gods vandaag: 
vandaag hijs ik het zeil. 
Gehavend is ’t zwaar van schuim, 
maar ‘k hijs en hoop op heil! 
Want Christus zelf, als stille gast 
reist in mijn scheepje mee. 
Op Zijn bevel durf ‘k uit te gaan 
op wilde, hoge zee! 
 
2 
De tranen die ik heb geweend, 
zijn door Gods wind gedroogd. 
Ik denk niet meer aan wat voorheen  
vergeefs ik heb gepoogd. 
Maar met vernieuwde levensmoed  
neem ik een vast besluit: 
Ik voel de winden Gods vandaag 
en zeil de haven uit!

3 
O, laat mij nooit vergeten, Heer, 
hoe Gij uw liefde toont. 
Doe mij bedenken, hoe U wreed 
met doornen werd gekroond. 
En, wijze Loods, als ik het waag 
en weer de zeilen hijs, 
Nu ‘k voel de winden Gods vandaag. 
Leid Gij mij op mijn reis! 

 
Gebed om de Heilige geest 
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Bijbellezing Deuteronomium 30 : 11 – 20 
 
11 Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 12 Het is niet in de 
hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen 
horen opdat wij het volbrengen? 13 En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: 
Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het vol-
brengen? 14 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. 15 Zie, ik houd 
u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: 16 doordat ik u heden gebied de Here, 
uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te 
onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat 
nemen. 17 Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden 
nederbuigt en hen dient, 18 dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven 
in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen. 19 Ik neem heden de hemel en de 
aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, 
opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, 20 door de Here, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en 
Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de 
Here uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou. 
 
Bijbellezing Psalm 139 : 13 – 18 
 
13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, 
mij in de schoot van mijn moeder geweven. 
14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, 
wonderbaar zijn uw werken; 
mijn ziel weet dat zeer wel. 
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, 
toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
gewrocht in de diepten van het aardrijk; 
16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; 
in uw boek waren zij alle opgeschreven, 
de dagen, die geformeerd zouden worden, 
toen nog geen daarvan bestond. 
17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, 
hoe overweldigend is haar getal. 
18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; 
als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U. 
 
Bijbellezing Matteüs 18 : 10 – 14 
 
10 Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend 
het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. 11 [Want de Zoon des mensen is gekomen om het 
verlorene te behouden.] 
12 Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, 
zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken? 13 En 
gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negen-
ennegentig, die niet verdwaald waren. 14 Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één 
dezer kleinen verloren gaat. 
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Lied Psalm 139 : 1 en 14  
 
1 
Niets is, o Oppermajesteit, 
bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.

2 
Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
en doe mij toch met vaste schreden 
den weg ter zaligheid betreden. 

 
Verkondiging Kroniek van een revolutie II: U zag mijn vormeloos begin 
 
De Heer van de dans (Sera Noa) 
 
Lied 864 : 1, 3 en 5 
 
1 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 
3 
Zou ooit een vrouw vergeten 
't kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat.

5 
Daarom lof zij de Here, 
In wie ons heil bestaat. 
Hem die ons toe wou keren 
Zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
Nu en in eeuwigheid 

 
Dankgebed en voorbeden, afsluitend 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. 
  



Orde van dienst 22 augustus 2021, pagina 5 
 

Slotlied gezang 255 : 1 – 4 – Ere zij aan God, de Vader 
 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd.

3 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Een koninklijk kind 


