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zondag 19 september 2021 – Livestream https://youtu.be/B3MezTtwJYw 
 

“Leven zonder veroordeling” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Willem de Vink  Irma Beurmanjer, Jan van Keulen & Marije Veen 
 
 
Muziek vooraf 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Lied Psalm 33 – Juich voor de Heer om Hem te loven (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
Juich voor de HEER om Hem te loven; 
oprechte mensen, huldig Hem. 
Haal uit je hart een lied naar boven; 
leg alle liefde in je stem. 
Zing bij de akkoorden; 
speel met nieuwe woorden; 
zing bij harp en luit. 
Maak de mooiste klanken 
om de HEER te danken; 
zing het vrolijk uit.

Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

 
Moment van stilte en inkeer 
 
Votum en groet 
 
Glorialied Evangelische Liedbundel 331 – Prijs de Heer, mijn ziel 
 
Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft.

Bless the Lord my soul 
and bless Gods holy name. 
Bless the Lord my soul, 
who leads me into life. 

 
Gebed om schuldvergeving en genadeverkondiging 
 
In Memoriam Jelly Meijer 
 
Kindermoment / maandtekst Psalm 133 : 1 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
 
Lied – Familie (Marcel & Lydia Zimmerman)  
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Gebed om de heilige Geest bij de opening van Zijn Woord 
 
Lied Gezang 259 – Halleluja! Lof zij het Lam 
 
Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt!

Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 

 
Bijbellezing Romeinen 8: 1 
 
Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld... 
 
Bijbellezing Romeinen 8: 39b 
 
Niets in de schepping zal ons kunnen scheiden van de liefde van God,  
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
Verkondiging Leven zonder veroordeling 
 
Lied Gezang 436 – Jezus neemt de zondaars aan 
 
Jezus neemt de zondaars aan 
roept dit troostwoord toe aan allen, 
die verdwaald van Hem vandaan 
in het donker struik'len, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
Hoop op Hem, heft op uw hoofd, 
want Hij houdt, dat staat geschreven 
wat Hij aan ons heeft beloofd. 
Hij zal ons het leven geven, 
't paradijs doen binnengaan, 
Jezus neemt de zondaars aan.

Hoe 't geweten spreekt in mij, 
hoe de wet mij aan wil klagen, 
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, 
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, 
en mijn zonden weggedaan, 
Jezus neemt de zondaar aan. 
 
Jezus neemt de zondaars aan, 
mij ook heeft Hij aangenomen, 
doet de hemel opengaan. 
Tot mijn Heiland mag ik komen, 
die mij troost en bij zal staan. 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
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. 
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Slotlied Opwekking 331 – Breng dank aan de Eeuwige 
 
Breng dank aan de Eeuwige,     
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 
Breng dank aan de Eeuwige,   
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  
zegt de arme: ik ben rijk 
om wat de Here heeft gedaan, voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk   
zegt de arme: ik ben rijk 
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.

Breng dank aan de Eeuwige,     
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 
Breng dank aan de Eeuwige,     
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk    
zegt de arme: ik ben rijk 
om wat de Here heeft gedaan, voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  
zegt de arme: ik ben rijk 
om wat de Here heeft gedaan, voor ons. 
Breng dank. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidende muziek 


