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zondag 14 november 2021 – Livestream https://youtu.be/eiEsleMWRgU 
met viering Heilig Avondmaal 

 
“Valt er nog iets te vieren?” 

 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Bram Krol  René Barnard & Gerard Mouwen 
 
 
Orgelspel 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Pioniersplek Boeiend! Feijenoord 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Psalm 100 (De Nieuw Psalmberijming) 
 
Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
 
Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’

Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind. 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Glorialied Klein Gloria 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Kindermoment / maandtekst Psalm 121 : 1 – 2 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?  
Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Luisterlied Psalm 121 (Trinity) 
 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging 
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Lied Liedboek 654: 5 en 6 
 
Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
Die onze ziel hebt vrijgekocht, 
Dat zij U dienen moge, - 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
De hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen.

Zing dan de Heer, stem allen in 
Met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
Hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
Van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 
In Memoriam Aad Dries 
 
Lied Johan de Heer 190: 1 en 2 
 
Nader tot U, o Heer, 
nader tot U; 
drukt mij de zorg terneer, 
dat 'k kom tot U. 
In al mijn pijn en smart 
wens ik met heel mijn hart 
dichter bij U te zijn, 
nader tot U.

Is 't wel eens nacht voor mij, 
weet ik geen raad, 
wordt 't duister om mij heen, 
vrees 'k dan geen kwaad? 
Hoe bang het mij ook zij, 
U zegt 'Vertrouw op mij'. 
Dus ook in tegenspoed 
bent U nabij. 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Bijbellezing Psalm 122 
 
Een pelgrimslied van David. 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’ 
2 En nu staan onze voeten 
binnen je poorten, Jeruzalem. 
3 Jeruzalem, als een stad gebouwd, 
hecht en dicht opeen. 
4 Daar trekken de stammen naartoe, 
de stammen van de HEER, 
om Israëls plicht te vervullen, 
te prijzen de naam van de HEER. 
5 Daar zetelt het gerecht, 
daar troont het huis van David. 
6 Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
‘Dat rust hebben wie van je houden, 
7 dat vrede heerst binnen je muren 
en rust in je vesting.’ 
8 Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 
9 Om het huis van de HEER, onze God, 
wens ik je al het goede. 
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Lied Psalm 122 
 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren!

Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 
Bijbellezing Handelingen 20: 7 – 12 
 
7 Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was 
om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht 
duurde. 8 We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. 9 Een jongeman 
die Eutychus heette, zat in het venster en werd, toen Paulus zo lang sprak, door slaap overmand. Diep in 
slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te 
zijn. 10 Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Houd op met 
dat misbaar, want hij leeft!’ 11 Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna sprak hij nog lange 
tijd, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. 12 De leerlingen namen de jongeman, die weer tot 
leven was gekomen, met zich mee en voelden zich buitengewoon gesterkt. 
Verkondiging  
 
Verkondiging “Valt er nog iets te vieren?” 
 
Lied Gezang 182  
 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 
 
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 281: 4 
 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 
 
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 
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Dankgebed 
 
Slotlied Gezang 442 
 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidend orgelspel 


