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zondag 2 januari 2022 – Livestream https://youtu.be/_MTTRI5YzrI 
 

“Een liefde die niet onbeantwoord blijft” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger  Peter Maat en Gerard Mouwen 
 
 
Lied Opwekking 763 – Heer, ik kom en beken (Remko Harms) 
 
Lied – Altijd bij U (Marieke Sleurink) 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Jaartekst 2022 
 
“Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk” 1 Korinthe 16 : 13 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Gezang 434 : 1, 2 en 5 
 
1 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
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Glorialied Gezang 255 : 1 en 4 
 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 

4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Kindermoment | maandtekst Openbaring 1 : 8 
 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde zegt de Here. Ik ben het die is, die was en die komt, de 
Almachtige. 
 
Lied Alfa & Omega (Sela) 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 277 
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om de Heilige geest 
 
Bijbellezing Psalm 91 : 9 – 16 (NBG ’51) 
 
9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. 
De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 
10 geen onheil zal u treffen, 
en geen plaag zal uw tent naderen; 
11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, 
dat zij u behoeden op al uw wegen; 
12 op de handen zullen zij u dragen, 
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 
13 Op leeuw en adder zult gij treden, 
jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. 
14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; 
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. 
15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; 
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, 
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. 
16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, 
en Ik zal hem mijn heil doen zien.  
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Bijbellezing Maleachi 3 : 4 – 5 (NBV) 
 
4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de 
dagen van weleer. 5 Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen 
tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en 
tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van 
allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten. 
 
Bijbellezing Johannes 3 : 11 – 19 (NBV) 
 
11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar 
jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe 
zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar 
de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 
 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 
15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is 
al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht 
kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren 
slecht. 
 
Lied Psalm 24 : 1 en 4 
 
1 
De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen.

4 
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 
Verkondiging “Een liefde die niet onbeantwoord blijft” 
 
Lied Opwekking 281 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

U bent vriend, ja zelfs meer, mijn broeder 
en toch Koning over mij. 
'k Heb U lief boven al het and're 
dat de wereld bieden kan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Slotwoord 
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Slotlied Psalm 134 : 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
1 
Kom, trouwe dienaars van de HEER, 
die altijd klaar staan tot zijn eer, 
hef jullie handen op naar Hem. 
Zegen de HEER met hart en stem.

2 
Zijn zegen wensen wij voor jou: 
vrede uit Sion, liefde, trouw 
van Hem die jou tot leven riep, 
die hemel, zee en aarde schiep. 

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


