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zondag 21 november 2021 – Livestream https://youtu.be/tHxOZZkUOxc 
Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

 
“Vreugde, verdriet & verwachting” 

 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Jan van Keulen  Inge Beukes, Peter Maat en Marije Veen 
 
 
Instrumentale muziek 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Zending Rogier Taal 
2de Koningskerk 
 
Presentatie Rogier Taal 
 
VOORBEREIDING 
 
Intochtslied Psalm 146 : 1, 5 en 6 (De Nieuw Psalmberijming) 
 
1 
Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 
 
5 
Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen, 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood.

6 
Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 
vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Glorialied Gezang 257 
 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen! Zij ons eeuwig lot! 
 
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. 
 
Lied Opwekking 640 
 
Introductie Vreugde, verdriet & verwachting 
 
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 369 
 
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon. 
Komen wij voor uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. ) 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon ) 2x 
door het bloed van het Lam. )

Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon. 
Komen wij voor uw troon. 

 
HERDENKEN VAN HEN DIE WE MISSEN 
 
Moment van herdenken 
 

• Hendrik Cornelis Boon (Henk), overleden op 29 november 2020 
• Roelof Steenbergen (Roel), overleden op 2 februari 2021 
• Jan Maat (Jan), overleden op 19 juni 2021 
• Jaatje Meijer (Jellie), overleden op 13 september 2021 
• Adrianus Theodorus Josephius Dries (Aad), overleden op 9 november 2021 
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Troostgebed 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Lied Gezang 328 
 
1 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Bijbellezing 1 Thessalonicenzen 5 : 1 – 11 (NBV ’21) 
 
1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet 
zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er 
vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door 
barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat 
de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van 
de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar 
waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar 
laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en 
getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld 
worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of 
we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot 
steun, zoals u trouwens al doet. 
 
Verkondiging “Vreugde, verdriet & Verwachting” 
 
Luisterlied Een toekomst vol van hoop (Sela) 
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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 Gezang 300 : 1, 4 en 6 
 
1 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
4 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan.

6 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

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


