
Orde van dienst 24 oktober 2021, pagina 1 
 

zondag 24 oktober 2021 – Livestream https://youtu.be/WC4WL8DZuSo 
 

“Zorg voor elkaar en zorg voor deze wereld” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Rob van Mourik Peter Maat en Adonaï 
 
 
Lied – Improvisatie door Arjan Breukhoven 
 
Lied – Kom aan boord 
 
+++ 
 
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! 
 
refrein 
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. 
 
refrein 
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. 
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Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Lied Opwekking 354 – Glorie aan God 
 
Glorie aan God. 4x 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. 4x 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 

Hij ’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. 4x 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. 4x 

 
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 Opwekking 539 / 612 – Kom, nu is de tijd / En ik kom tot U 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
 
refrein 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd 
die nu in U gelooft.

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
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En ik kom tot U 
Met een open hart 
En ik kom tot U 
God van mijn verlossing 
en ik kom tot U  
Zoals ik ben 
en ik kom tot U 
In aanbidding 
 
In Uw aanwezigheid 
kan ik daar ooit zijn, 
want ik ben een mens, 
zondig en onrein. 

Maar U gaf Uw Zoon 
om in mijn plaats te staan 
en door wat Hij deed 
mag ik binnengaan 
 
En ik kom tot U 
Met een open hart 
En ik kom tot U 
God van mijn verlossing 
en ik kom tot U  
Zoals ik ben 
en ik kom tot U 
In aanbidding 

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 121 : 1 – 4 – Ik sla mijn ogen op 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, 
die dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 
Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Jesaja 42 : 1 – 9 
 
1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4 Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5 Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
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en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7 om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die mij toekomt met een beeld. 
9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. 
 
Bijbellezing Lucas 10 : 25 – 37 
 
Het enig noodzakelijke 
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om 
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest 
u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus 
tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 
‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar 
Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden 
en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer 
zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het 
slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg mede-
lijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en 
verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 
35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten 
moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden 
van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ 
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 
 
Verkondiging Zorg voor elkaar en zorg voor deze wereld 
 
Lied Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
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 Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijd ons. 
Schijn in mij, schijn door mij 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, 
stort op ons Uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw Woord: 
dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, 
stort op ons Uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw Woord: 
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, 
stort op ons Uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw Woord: 
dat het licht overwint. 

 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidende muziek 


