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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 294: 1, 2, 4, 5 en 6
Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
Stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
 
 

Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 96: 3, 6 en 7 
Geeft aan den HEER, alle geslachten, 
geeft aan den HERE lof en krachten. 
Gij volken, roemt zijn grote naam, 
komt in zijn heiligdom tezaam, 
looft Hem, den Heer der 
hemelmachten. 
 
Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 
 
Gebed om de heilige Geest  
 
Schriftlezing: 2 Petrus 3 
 
Zingen: Weerklank 413 
Wil ons door Woord en Geest 
regeren,  
maak ons steeds meer Uw 
eigendom.  
Bewaar Uw kerk, wil haar vermeren  
en onderstreep dat Uw Rijk komt.  
Bescherm ons, Heer, betoon Uw 
kracht,  
verbreek toch satans boze macht.  
 
Zingen: Opwekking 436 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw Koninkrijk spoedig komen, 
laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard. 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de 
kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het Koninkrijk, de 
kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
 
 

 
In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aard' en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verstoor zijn werk en breek aan 
stukken  
’t geweld waarmee hij zich 
verweert.  
Grijp, Koning, in en laat mislukken  
al wat zich tegen Uw Woord keert.  
Totdat volkomen is Uw Rijk,  
in al wat leeft Uw liefde blijkt. 
 
 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daag’lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
hen vergeven die ons iets schuldig 
zijn. (refr.) 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
(Refrein) 
Amen. Amen. 
 
 
 



Verkondiging: ‘Uw koninkrijk kome’ 
 
N.a.v. Catechismus van Heidelberg – Zondag 48 
Vraag 123: Wat is de tweede bede?  
Antwoord: Uw Koninkrijk kome. Dat wil zeggen:   

 Regeer ons zo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe 
meer aan U onderwerpen;  

 bewaar uw Kerk en breid haar uit;  

 vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen U verheft, 
evenals alle boze plannen die tegen Uw heilig Woord beraamd worden;   

 totdat de volkomenheid van Uw Rijk aanbreekt, wanneer U alles zult zijn 
in allen. 

 
Zingen: Psalm 98: 4 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Zingen: Gezang 231: 3 en 4 
U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 
 
Gebed 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderlied: ‘Je bent bijzonder’ 
Refrein: Je bent bijzonder, o ja,  
je bent een wonder, ja, ja,  
je bent heel speciaal, weet je dat?  
O, ja? Ja, ja!  
Je bent bijzonder, o ja,  
je bent een wonder, ja, ja,  
 

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al 
verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 
 
 
 
 
je bent een hele grote schat.  
O, ja? Ja, ja!  
 
 

 



Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, 
wat stel ik voor,  
ben ik niet een hele grote domoor, 
een banaan die niemand ziet  staan, 
ziet staan,  
maar nee, dat is niet waar, luister 
maar. (refr.)  
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Opwekking 769 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop 
opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht 
weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw 
heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. (refr.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


