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zondag 31 oktober 2021 – Livestream https://youtu.be/Ai-hkdd8zZM 
 

Vernieuwd denken, vernieuwd leven! 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Peter Naaktgeboren Peter Maat, Jaap Rijneveld en Gerdien Stolk 
 
 
Lied – Een toekomst vol van hoop (Sela) 
 
Lied – Thuis (Sela) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Lied Opwekking 249 – Samen op weg gaan 
 
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. 
Een 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. 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Lied Gezang 303 : 1, 2 en 5 – De ware kerk des Heren 
 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
  



Orde van dienst 31 oktober 2021, pagina 2 
 

Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
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 Psalm 118 : 9 – Dit is de dag, die God deed rijzen 
 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 25 : 2 en 4 – Here, maak mij uwe wegen 
 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem need'rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Romeinen 12 : 1 – 5 
 
1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik 
een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, 
naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. 4 Want, gelijk wij in één 
lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, 
één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 
 
Verkondiging Vernieuwd denken, vernieuwd leven! 
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Lied Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied 415 : 1, 2 en 4 – Ga met God 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidende muziek 


