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zondag 16 januari 2022 – Livestream https://youtu.be/LiHLQqGkBr8 
Start Week van gebed voor eenheid 

 
“Richt ons op” 

 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Andries Knevel  Harry Heystek 
 
 
Orgelmuziek vooraf 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Safe Haven 
2de Koningskerk 
 
VOORBEREIDING 
 
Intochtslied Psalm 149 : 1 (De Nieuwe Psalmberijming) -samenzang- 
 
1 
Kom samen om de HEER te loven. 
Haal uit je hart een lied naar boven. 
Laat Israël zijn maker danken 
met nieuwe, frisse klanken. 
Sions kind, pak de tamboerijn; 
dans en speel, juich bij het refrein. 
Zing voor je koning, zing voor Hem, 
volk van Jeruzalem. 
 
Stil gebed 
 
Lied Opwekking 175 -voorzang- 
 
In de stilte van mijn hart 
nader ik tot U, o Heer. 
In de stilte van mijn hart 
kniel ik aan uw voeten neer. 
In de stilte van mijn hart 
aanbid ik U als Heer, 
prijs uw naam, prijs uw naam, 
prijs uw naam steeds weer. 
 
Votum en groet 
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Glorialied Psalm 145 : 1 (De Nieuwe Psalmberijming) -voorzang- 
 
1 
Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.’ 
 
Gebed om verootmoediging 
 
Lied 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied Psalm 145 : 3 en 4 -voorzang- 
 
3 
Genadig en vol liefde is de HEER. 
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer. 
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein; 
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn. 
Laat alles wat U maakte voor U buigen, 
U prijzen, van uw koningschap getuigen. 
Laat ieder uw gezag en daden eren, 
verkondigen dat U steeds zult regeren.

4 
De eeuwen door bezit U alle macht; 
uw heerschappij omvat het nageslacht. 
Wie onderuitgaat, helpt U overeind; 
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt. 
U houdt uw handen vol ontferming open; 
U zegent boven bidden, boven hopen. 
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren; 
zij mogen dag aan dag het leven vieren. 

 
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) 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lied Weerklank 196 (melodie psalm 149) -voorzang- 
 
Heilige Geest, Gij hemelhoge, 
die ons het licht geeft in de ogen, 
de warmte in de stem, de vreugde 
in 't hart van de verheugde, 
raak ook nu onze lippen aan, 
geef ook nu tongen te verstaan, 
wij talen naar uw woord, uw zin, 
o Geest, woon bij ons in. 
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Bijbellezing 2 Timoteüs 1 : 6 – 10 (NBV ‘21) 
 
6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen 
oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die 
omwille van Hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 
9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij 
daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar 
nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en 
onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. 
 
Bijbellezing Kolossenzen 4 : 2 – 6 (NBV ‘21) 
 
2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 3 En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons 
opent om zijn boodschap te verkondigen, het geheim van Christus, waarvoor ik gevangenzit, 4 en bid dat ik 
het mag onthullen zoals het mijn plicht is. 5 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste 
moment; 6 laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren. 
 
Verkondiging “Richt ons op” 
 
Lied Gezang 476 : 4 en 5 -voorzang- 
 
4 
Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is.

5 
Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd gehe-
ven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 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. 
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Slotlied Gezang 481 : 1 en 2 -samenzang- 
 
1 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren.

2 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidende muziek 
 


