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Welkomstwoord  
 
We zingen ons intochtslied: Ps. 99: 1  
 
God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoor zijn stem, buig u, beef voor Hem, 
Die met macht gekroond op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. 
 
Stil gebed  
   
Bemoediging en groet 
 
We zingen: NLB 195 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen. 
 
Kidscrew zingt 2 liederen 
 
Gebed: In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij 
ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er gezegd wordt en 
wat in de Bijbel staat. 
 
We luisteren naar het grote gebod: Marcus 12: 28-31 
 

Een bijbelgeleerde die stond te luisteren, hoorde hoe 
goed Jezus de Sadduceeën antwoordde. Hij kwam 
dichterbij en vroeg: ‘Wat is het belangrijkste gebod?’ 
Jezus antwoordde: ‘Dat is: “Luister Israël, de Here is 
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onze God, de Here is één. Heb de Here, uw God, lief 
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw 
verstand en met heel uw kracht.” En het gebod dat 
daarna komt, is dit: “Heb uw naaste net zo lief als 
uzelf.” Belangrijker geboden dan deze twee zijn er 
niet.’   
 
We luisteren naar : NLB 1005: 2, 3 en 5 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water, lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de Vredevorst. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
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Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
We lezen uit de bijbel -  Matteüs 6: 9-13 
 

Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden: 
Onze Vader die in de hemelen 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. 
 
Kidscrew zingt 3 liederen 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Verkondiging 
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Kinderen komen terug in de kerk 
 
Kidscrew zingt met de gemeente: HH 88:  
Zoek eerst het Koninkrijk van God  
 
Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien 
Hallelu, hallelujah. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelu, hallelujah.  
 
Men kan niet leven van brood alleen. 
Maar van ieder woord, 
dat door de Heer gesproken wordt 
Hallelu, hallelujah. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelu, hallelujah.  
 
Bidt en u zal gegeven zijn. 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klop en de deur zal voor u opengaan 
Hallelu, hallelujah. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelu, hallelujah.  
 
Kidscrew zingt nog 2 liederen 
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Gebed 
 
Collecte: Filmpje 
 
We zingen: NLB 871: 3 en 4  
 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
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. 
 
Zegen 
 
 
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om na de dienst 
gezellig met elkaar wat te drinken. Dit willen we buiten 
doen, als het weer dit toelaat! 
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Sela – Blijf in Mij 
 
Kom je mee en volg je mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zal je gaan waar ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij mij dient. 
Laat mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in mij. 
  
Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij? 
Help je armen ongezien 
en doe je dat voor mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in mij. 
  
Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in mij. 
En mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak ik de mensen aan 
in jou en jij in mij. 
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Heer, uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 
 
 
Dit lied van Sela is te beluisteren op You Tube via deze 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RTK6Pris0LE 
 
 


