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zondag 17 oktober 2021 – Livestream https://youtu.be/XnkzE2D78lY 
 

“De vreugde der wet” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Setkin Sies  Peter Maat, Inge Beukes en Irma Beurmanjer 
 
 
Lied – Ik wandel in het licht met Jezus 
 
Lied Opwekking 569 – Regeer in mij 
 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
Als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
Neem ook mijn leven in uw hand. 
 
refrein 
Regeer in mij met al uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
refrein 
Regeer in mij met al uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 

 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Zending: Duizend heuvels vol vreugde 
2de Koningskerk 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing Evangelische liedbundel 241 – Wees stil voor het aangezicht van God 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
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Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Lied Opwekking 383 – Geest van hierboven 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kon ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Gebed en verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Spreuken 1 : 33 
Maar wie naar mij luistert, zal veilig zijn, 
hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad.’ 
 
Kindermoment / maandtekst Psalm 118 : 24 
 
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten we juichen en ons daarover verheugen. 
 
Lied Opwekking 32 – Dit is de dag 
 
Lied Evangelische Liedbundel 203 – Genade, zo oneindig groot 
 
Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 
Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) 2x 
dat ik genade vond.  )  

 
Gebed bij de opening van het woord 
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Bijbellezing Jacobus 1 : 25 – 27 
 
25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand 
die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 
26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite. 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en 
wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 
 
Verkondiging De vreugde der wet 
 
Lied Evangelische Liedbundel 308 – Doorgrond mijn hart 
 
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij: 
leid me op de eeuw’gen weg, Heer, maak mij vrij! 
 
O, Heer, heb dank, ’k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam: 
’k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.

Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U; 
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! 
Verbreek mijn wil, maak m’ook van hoogmoed vrij; 
’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij. 
 
O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij. 
Schenk een herleving en begin bij mij. 
Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid. 

 
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. 
 
Slotlied Evangelische Liedbundel 215 : 1 en 2 – O wil toch de hemel scheuren 
 
O wil toch de hemel scheuren, 
kom, daal neer o heil’ge Geest! 
Dat uw wond’ren weer gebeuren, 
laat nog zijn wat is geweest. 
Wil door Jezus’ Naam genezen, 
teken van zijn liefd’ en macht. 
Mochten wij gedoopten wezen 
met uw volheid, met uw kracht.

Kom, o God, zó in ons midden. 
Dan geen lege kerken meer; 
allen zullen U aanbidden, 
Jezus prijzen: Hij is Heer! 
Laat ons ook uw Geest verlangen 
bij het woord der zuiv’re leer; 
mocht die blijdschap ons omvangen, 
maak ons uw getuigen weer! 

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


