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zondag 29 augustus 2021 – Livestream https://youtu.be/cXwOfwhFVOA 
 

“Ook deel van de Gideonsbende?” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger  Peter Maat & Adonaï 
 
 
Lopen op het water 
 
Lied Opwekking 733 – Tienduizend redenen 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. (2x) 
 
slot: 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Lied Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk 
 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom!  
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Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons.

Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Lied Psalm 150 : 1 en 2 – Looft God 
 
1 
Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

2 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
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  
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Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Gezang 423 : 1 – 3 – Ach, blijf met uw genade 
 
1 
Ach, blijf met uw genade, 
Heer Jezus, ons nabij, 
opdat ons nimmer schade 
des bozen heerschappij! 
 
2 
Licht Gij ons met uw stralen, 
o, Licht der wereld, voor, 
opdat wij niet verdwalen 
of struik’len op ons spoor!

3 
Vervul dan met uw zegen 
onze armoe, rijke Heer, 
en zend op onze wegen 
uw kracht en goedheid neer! 

 
Gebed om de Heilige geest 
 
Bijbellezing Richteren 7 : 1 – 22 
 
Gideon overvalt de Midjanieten 
1 De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaäl, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Charodbron. 
De Midjanieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van de More. 2 Toen zei de HEER tegen Gideon: 
‘Het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël 
zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. 3 Maak daarom bekend dat iedereen die bang 
is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan.’ Daarop vertrokken tweeëntwin-
tigduizend man; tienduizend bleven er over. 4 Maar de HEER zei tegen Gideon: ‘Het leger is nog steeds te 
groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen 
wie er met je mee moeten gaan en wie niet.’ 5 Gideon liet de mannen naar het water gaan, en de HEER zei 
tegen hem: ‘Degenen die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van 
degenen die knielen om te drinken.’ 6 Driehonderd man likten het water op met hun tong, de overigen kniel-
den om te drinken. 7 ‘Met die driehonderd man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden,’ 
zei de HEER tegen Gideon. ‘Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar 
huis terugkeren.’ 8 Gideon hield dus alleen die driehonderd man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten 
weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviand overgenomen, en al hun ramshoorns. 
Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem, in de vallei. 
9 Die nacht zei de HEER tegen Gideon: ‘Het is zover! Doe een aanval op hun kamp; ik geef het je in handen. 10 
En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden 11 om te horen waar ze het 
over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval.’ Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de 
voorposten van de vijand.  
12 De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte 
uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. 13 Toen Gideon aankwam, was er 
juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. ‘Wat ik nu toch gedroomd heb!’ zei hij. ‘Een gerstebrood 
rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar 
zakte.’ 14 ‘Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas,’ verklaarde zijn 
kameraad. ‘Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven.’ 
15 Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp 
spoorde hij de Israëlieten aan: ‘Het is zover! De HEER geeft jullie het kamp van Midjan in handen!’ 16 Hij 
verdeelde de driehonderd man in drie groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege waterkruik 
met een brandende fakkel erin. 17 Toen zei hij: ‘Let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het 
kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. 18 Blazen wij, ik en mijn groep, op de rams-
hoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp, en schreeuwen: “Voor de HEER 
en Gideon!”’ 19 Aan het begin van de middelste nachtwake, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon 
met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen 
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de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. 20 Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en 
sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en 
schreeuwden: ‘Te wapen voor de HEER en Gideon!’ 21 Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Mi-
djanieten in rep en roer. 22 Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de HEER de 
Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in 
de richting van Serera, naar Bet-Hassitta, tot aan de rivieroever bij Abel-Mechola, boven Tabbat. 
 
Verkondiging Ook deel van de Gideonsbende? 
 
Lied Opwekking 123 – Groot is uw trouw, o Heer 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu.  
 
refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Inleiding zegendienst 
 
Medley Arjan Breukhoven 
 
Mijn toevlucht (Sela) 
 
Orgelspel 
 
Lied Opwekking 136 – Abba, Vader 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van u alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 
Voorbeden en dankgebed 
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Slotlied Opwekking 668 – Heer, U bent goed 
 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal,  
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!  
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en 
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal,  
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!  
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed voor altijd,  ) 
voor altijd bent U goed  ) 2x 
U bent goed voor altijd,  ) 
voor altijd bent U goed  ) 
 
Heer, U bent goed en  
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
Heer, U bent goed en  
Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig 
 
Door heel de wereld en in elke taal,  
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent! 
 
U bent goed! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


