
Middagdienst 17 maart 2019 
Thema: ’The Kingdom is a party!’ 
Voorganger: ds. R.J. Perk 
Ouderling v. dienst: Mineke Kok 
Band: Nathalie Booij & band 
Kosters: Harry Dekker & Richard Kragt !!
Opwekking 720 !
In de naam van de Vader, 
In de naam van de Zoon, 
In de naam van de Geest 
voor uw troon, !
zijn wij hier gekomen 
en verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan. !
Hoor ons loflied, Heer, 
onze dank weerklinkt, 
eng'len buigen neer, 
uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog 
op uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
(Ja, de wereld ziet het:) !
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
In die hoop leven wij. !
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. !
Welkom en mededelingen (ovd) !
Votum en groet (ds. Perk) !
Introductie op het thema (Klaas) !
Opwekking 775 !
Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat; 
waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. !
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 

en ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) !
Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt; 
waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. !
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) !
Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond. 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik neer. 
Armen uitgestrekt, 
hier waar U mij redt; 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik. !
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! !
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U! !
En ik leef door U! 
En ik leef door U! (Jezus.) !
Collecte 
Tijdens de collecte mogen de kinderen 
met _______ mee. !
Schriftlezing Mattheus 22: 1 - 14 (Merle) !
Het voorbeeld van het feest !
Jezus gaf nog een voorbeeld om uitleg te 
geven over Gods nieuwe wereld. Hij zei: 
‚Een koning geeft een groot feest, omdat 



zijn zoon gaat trouwen. Hij geeft zijn 
knechten de opdracht om de gasten voor 
het feest op te halen. Maar de gasten 
willen niet komen. Dan stuurt de koning 
andere knechten naar de gasten, met de 
boodschap: ‚Luister, de maaltijd staat 
klaar. De koeien en stieren zijn geslacht 
en alles is klaar. Kom naar het feest!’ 
Maar de gasten luisteren niet. Ze gaan 
andere dingen doen. Sommigen gaan naar 
hun land om te werken. Anderen gaan 
naar hun winkel. En weer anderen grijpen 
de knechten van de koning. Ze slaan hen 
en vermoorden hen. Dan wordt de koning 
erg kwaad. Hij stuurt zijn soldaten om de 
moordenaars te doden en hun stad in 
brand te steken. Daarna zegt de koning 
tegen zijn knechten: ‚Alles is klar voor 
het feest. Maar de gasten zijn het niet 
waard om te komen! Ga daarom nu het 
land in, en nodig iedereen uit die je 
tegenkomt.’ De knechten gaan het land 
in. Ze nemen iedereen mee die ze 
tegenkomen. Goede mensen en slechte 
mensen door elkaar. Zo komen er veel 
gasten op het feest. !
De gast die niet welkom is !
De koning komt bij de gasten kijken. Hij 
ziet een mand die geen feestelijke kleren 
draagt. De koning zegt: ‚Zeg vriend, hoe 
kun je hier komen zonder feestelijke 
kleren?’ De man weet niet wat hij moet 
zeggen. Dan zegt de koning tegen zijn 
dienaren: ‚Bind hem vast aan zijn handen 
en voeten, en gooi hem naar buiten. 
Breng hem ver weg, naar de donkerste 
plaats, waar iedereen huilt van ellende 
en spijt.’ Toen zei Jezus: ‚Zo zal het ook 
zijn met de nieuwe wereld. Daar zijn veel 
mensen voor uitgenodigd. Maar er zijn 
weinig mensen die er echt bij horen.’ !
Overdenking (ds. Perk) 
Kinderen komen terug in de kerk !
Luisternummer: Als ik kijk naar U (loopt 
gelijk met de beamer) !
Hillsong United - O praise the Name !
I cast my mind to Calvary 
Where Jesus bled and died for me. 
I see His wounds, His hands, His feet. 
My Savior on that cursed tree !
His body bound and drenched in tears 
They laid Him down in Joseph's tomb. 
The entrance sealed by heavy stone 

Messiah still and all alone !
O praise the name of the Lord our God 
O praise His name forever more 
For endless days we will sing Your praise 
Oh Lord, oh Lord our God !
Then on the third at break of dawn, 
The Son of heaven rose again. 
O trampled death where is your sting? 
The angels roar for Christ the King !
O praise the name of the Lord our God 
O praise His name forever more 
For endless days we will sing Your praise 
Oh Lord, oh Lord our God !
He shall return in robes of white, 
The blazing Son shall pierce the night. 
And I will rise among the saints, 
My gaze transfixed on Jesus' face !
O praise the name of the Lord our God 
O praise His name forever more 
For endless days we will sing Your praise 
Oh Lord, oh Lord our God !
Rend Collective - My Ligthouse !
In my wrestling and in my doubts In my 
failures You won't walk out Your great 
love will lead me through You are the 
peace in my troubled sea You are the 
peace in my troubled sea !
In the silence, You won't let go In the 
questions, Your truth will hold Your great 
love will lead me through You are the 
peace in my troubled sea You are the 
peace in my troubled sea !
My lighthouse, my lighthouse Shining in 
the darkness. I will follow You My 
lighthouse, my lighthouse I will trust the 
promise You will carry me safe to shore 
(oh-oh-oh-oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-
oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore !
I won't fear what tomorrow brings With 
each morning I'll rise and sing My God's 
love will lead me through You are the 
peace in my troubled sea You are the 
peace in my troubled sea !
My lighthouse, my lighthouse Shining in 
the darkness, I will follow You My 
lighthouse, my lighthouse I will trust the 
promise You will carry me safe to shore 



(oh-oh-oh-oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-
oh-oh) !
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) Safe to 
shore !
Fire before us, You're the brightest You 
will lead us through the storms Fire 
before us, You're the brightest You will 
lead us through the storms Fire before us, 
You're the brightest You will lead us 
through the storms Fire before us, You're 
the brightest You will lead us through the 
storms !
My lighthouse, my lighthouse Shining in 
the darkness, I will follow You My 
lighthouse, my lighthouse I will trust the 
promise You will carry me safe to shore 
(oh-oh-oh-oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-
oh-oh) Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore !
Laat de kind’ren tot mij komen (tijdens 
dit lied mogen de kinderen opgehaald 
worden bij de oppas voor de zegen) !
Laat de kind’ren tot mij komen, alle, alle 
kind’ren. 
Laat de kind’ren tot mij komen, niemand 
mag ze hind’ren.  !
Want de poorten van mijn rijk, staan voor 
kind’ren open, laat ze allen groot en 
klein, bij mij binnen lopen.  !
Laat de mensen tot mij komen, over alle 
wegen.  
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze 
toch niet tegen.  !
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook 
voor hen open, als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen !
Casting Crowns - Praise You with the 
dance !
I will sing to the Lord And I will lift my 
voice For You have heard my cry !
I will sing to the Lord And I will lift my 
hands  
For You have brought me out of the pit 
For You have brought me out of the pit !
And I'll sing glory, hallelujah I lift Your 
name on high  
And I'll sing holy, 'cause You're worthy  
I'll praise You with the dance 

!
Zegen !
Opwekking 185 !
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt Zijn licht 
over jouw leven. !
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn. 
Hij zal Zijn vrede 
aan je geven. !
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd 
voor: ? !!
De volgende dienst is vanavond 
Aanvang: 19:00 uur 
Voorganger: ds. G.H. Labooy !
De volgende middagdienst is: 5 mei 2019 
Aanvang: 16:30 uur 
Spreker: Marten Visser !!
Fijn dat u er was, we wensen u een goede 
zondagavond toe! 


