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zondag 9 januari 2022 – Livestream https://youtu.be/eR1CoGLItuw 
Viering Heilig Avondmaal 

 
“De waarheid” 

 
voorganger:      muziek: 
Ds. Louis Krüger  Peter Maat 
 
 
Lied  – Laudate Dominum 
 
Lied – Stay with me / Bleibet bei Mir 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Koningskerk Voedselbank 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Gezang 415 : 1 en 3 
 
1 
Komt nu met zang van zoete tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
zijn lof vermeer', 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk!

3 
De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duist're wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, 
die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 

 
Stil gebed, Votum en groet 
 
Glorialied Psalm 100 : 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
1 
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. 
 
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 Ik ben (Marcel Zimmer) 
 
Gebed om inkeer en Genadeverkondiging 
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Lied Opwekking 46 
 
Vader, ik aanbid U. 
'k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Jezus, ik aanbid U. 
'k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
  
Heil'ge Geest, ik aanbid U. 
'k Leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Gebed om de Geest bij de opening van de Bijbel 
 
Bijbellezing Psalm 119 : 159 – 163 (NBG ’51) 
 
159 Zie, hoe ik uw bevelen liefheb; 
Here, maak mij levend naar uw goedertierenheid. 
160 Heel uw woord is de waarheid, 
al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. 
161 Vorsten vervolgen mij zonder oorzaak, 
maar mijn hart vreest voor uw woorden. 
162 Ik verblijd mij over uw woord 
als iemand die rijke buit vindt. 
163 Ik haat en verafschuw leugen, 
maar uw wet heb ik lief. 
 
Bijbellezing Johannes 3 : 17 – 21 (NBV) 
 
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. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend wor-
den. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat 
hij doet.’ 
 
Bijbellezing 1 Johannes 3 : 18 – 24 (NBV) 
 
18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan 
weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs 
als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons 
hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22 en ontvangen we van Hem wat we 
maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven 
in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan 
zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons 
heeft gegeven. 
 
Verkondiging “De waarheid” 
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Lied Gezang 169 : 1, 2, 4 en 6 
 
1 
Zingt nu de Heer, stemt allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 
2 
Maar wij verkozen 't duister meer 
dan 't licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen.

4 
Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 
6 
Zingt dan de Heer, stemt 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! 

 
VIERING HEILIG AVOND 
 
Geloofsbelijdenis (gezamenlijk uitgesproken, staande) 

 
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 

 
Grote lofprijzing 
 
Glorialied Psalm 100 : 3 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 
3 
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. 
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Onze Vader (gezamenlijk uitgesproken) 
 
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 (Sela) 
 
Rondgang van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied Gezang 409 : 1, 2, 3 en 5 
 
1 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 
2 
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal.

3 
Zou ooit een vrouw vergeten 
't kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat. 
 
5 
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Orgelspel Toccata over “God roept ons broeders tot de daad” 
 


