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zondag 5 september 2021 – Livestream https://youtu.be/9837B4KF7G0 
 

“Laat los!” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger  Peter Maat & Gerard Mouwen 
 
 
Instrumentale muziek vooraf 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Stichting Nieuwe Horizon 
2de Koningskerk 
 
Presentatie Stichting Nieuwe Horizon 
 
Aanvangslied Psalm 116 : 1 en 8 – God heb ik lief 
 
1 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

8 
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Glorialied Opwekking 213 – U zij de glorie 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Drempelgebed en genadeverkondiging, gebed om de heilige Geest 
 
Lied Opwekking 46 – Vader, Ik aanbid U 
  
Vader, ik aanbid U. 
‘k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Jezus, ik aanbid U. 
‘k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja.

Heil’ge Geest, ik aanbid U. 
‘k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
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Kindermoment / maandtekst Psalm 133 : 1 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
 
Lied – Psalm 133 (The Psalm Project)  
 
Bijbellezing Lucas 6: 37 
 
37En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld wor-
den; laat los en gij zult losgelaten worden.  
 
Verkondiging Laat los! 
 
Lied Psalm 42 : 1 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming) – Als een uitgeputte hinde 
 
1 
Als een uitgeputte hinde 
die naar stromend water smacht, 
zo verlang ik U te vinden, 
God, mijn levensbron, mijn kracht. 
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 
Wanneer zal ik bij Hem zijn? 
Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 
zal zijn glimlach mij begroeten?

6 
Waarom, ziel, zo aangeslagen? 
Waarom boordevol verdriet? 
Hoop op God en laat je dragen. 
Hij vergeet je zeker niet. 
Want de dag komt – heb geduld! – 
dat je Hem aanbidden zult. 
Straks zal ik zijn naam belijden: 
Hij zal mij opnieuw bevrijden. 

 
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, geboren uit 
de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nederge-
daald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter 
rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de do-
den. 
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. 
 
Nodiging 
 
Gebed voor de zieken 
 
Glorialied Gezang 460: 3 – Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons 
 
3 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
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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 
 
Rondgang van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied Evangelische Liedbundel 212 – Heer, wat een voorrecht 
 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
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Lied Opwekking 602 – Vrede van God 
 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam zegen ik u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 
 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 

 
Orgelspel 


