
 

Toelichting/thema’s kerkdiensten (juli t/m augustus) 
 

5 juli morgendienst – Handelingen 13:1-12 

Thema: “Tot aan de uiteinden van de aarde.” 

Jezus wil dat alle mensen het Evangelie kunnen horen – daarom stuurt de kerk van Antiochië Paulus en 
Barnabas op pad. Hoe kunnen wij dan anno 2020 de laatste wil van Jezus in praktijk brengen?   
 

5 juli avonddienst – Jongerendienst – Mattheus 6:25-27 

Thema: Maak je niet druk/Don’t worry. 

Is het je weleens opgevallen hoe de vogels elkaar en de nieuwe dag begroeten op het moment dat de 

zon opkomt? Onlangs werd ik er iets voor half 5 wakker van. Al het gefluit en getjirp duurde ongeveer 
een kwartiertje en toen werd het weer rustiger. Bijzonder. Ik lag ernaar te luisteren en dacht: ”De zon 

komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor U”. Zouden de vogels dit lied ook 
kennen? Is dat wat ze ‘s morgens doen? 
 

In de Bijbel lezen we dat we ons geen zorgen moeten maken en maar naar de vogels moeten kijken. 

Hoe ga jij om met ‘je zorgen maken’? 
 

12 juli morgendienst – Gezinsdienst – Johannes 17:21 

Thema: Maak ons één.  

Wij zijn de kerk. Samen vormen we het lichaam van Christus. Niet omdat we allemaal dezelfde hobby 
hebben. Niet omdat we elkaar hebben uitgekozen. Maar omdat de Heer ons Heeft uitgekozen. Omdat 

we aan elkaar verbonden zijn als broers en zussen. Omdat Hij onze Vader is. Maar hoe doen we dat: 
samen kerk zijn? We zingen in deze dienst meerdere liederen waaraan veel gemeenteleden hebben 

meegeholpen. Het is een dienst voor jong en oud. Voor ons als gemeente samen. 
 

12 juli middagdienst – Doopdienst 

In deze doopdienst zal de doop worden bediend aan Mink Rozendaal (zoon van Evert Rozendaal & 

Lisette van Beek), Laura Schipper (dochter van Jenny Schipper-van Meerveld & Hendrie Schipper) en 
Boam Nathan Hilbers (zoon van Milenne Hilbers-Boon & Daniel Hilbers) 
 

19 juli morgendienst – Handelingen 15:36 - 16:10 

Thema: Leiding van God.  
Het is een breed maar boeiend onderwerp. Soms worden wij door God een bepaalde kant gestuurd die 

wij van tevoren niet hebben bedacht. Deuren gaan dicht, andere gaan open. Als volgeling van Jezus 
leren we stappen te zetten in vertrouwen en gehoorzaam. 

 

19 juli middagdienst – Doopdienst 

In deze doopdienst zal de doop worden bediend aan Fenna Hijmissen (dochter van Melissa Hijmissen-
Heimgartner & Couzijn Hijmissen), Vajèn van den Heuvel (dochter van Rinalda Bakker & Dominique van 

den Heuvel), Lynn Romee van Kouswijk (dochter van Sandra de Leng) en Jurre Luuc Meints (zoon van 
Bauke Meints & Henriette Meints-van het Goor) 
 

26 juli morgendienst – Lukas 8:26-39 

Thema: Mens uit één stuk.  
Geen duizend stemmen in je hoofd, maar vrede vinden aan de voeten van Jezus. Deze morgen lezen 

we het eerste van drie genezingsverhalen uit het evangelie van Lukas. Op 2 en 9 augustus volgen de 
andere. De drie opeenvolgende getuigenissen gaan over een man, een vrouw en een kind. Over de 

genezing van de ziel, het lichaam en de geest.  
 

26 juli avonddienst  - Psalm 37 

Thema: Zoek je geluk bij de Heer. 

Gebedsdienst rondom psalm 37.  
 ‘Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt’ (vers 4). Een dienst van rust, verstilling, 

gebed en troost.  
 



2 augustus morgendienst – Lukas 8:40-48 

Thema: Pijn maakt eenzaam 
Hoe wanhopig kan ziekte een mens maken. Een vrouw zoekt haar toevlucht bij Jezus. Ze raakt hem 

aan, terwijl ze weet dat dat eigenlijk helemaal niet mag. Maar wat moet ze anders. Het is haar laatste 
hoop. 
 

2 augustus avonddienst – Filippenzen 4:4-9 

Thema: Ik dank, dus ik ben. 

Paulus schrijft ‘dank hem in al je gebeden’. Danken is één van de krachtigste dingen die een mens kan 

doen. Waar ben jij dankbaar voor? Weet het. Zeg het. Vier het. In deze jongeren-zomeravonddienst 
delen we ervaringen, gebeurtenissen, liederen en teksten waarvoor we dankbaar zijn.  

Stuur je bijdrage al vast per mail (mail@koning.one) of whatsapp (06-30714050). Je kunt het opnemen 
of live in de dienst delen.   
 

9 augustus morgendienst – Lukas 8:49-56 

Thema: Stoppen met huilen.  
In het huis van Jaïrus sterft een kind. Het is het ergste wat een vader of moeder kan overkomen. De 

nabijheid van Jezus verandert de situatie. Durf je hem je levenshuis binnen te laten wanneer alles 
tegenzit.  

 
9 augustus avonddienst – Lukas 9:1-6 

Thema: Geen woorden, maar daden. 

Na drie genezingsberichten stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit. Hij daagt ze uit om in zijn voetsporen te 
treden. Ze gaan op pad met de opdracht helemaal niets mee te nemen dan het vertrouwen op zijn 

woord. 
 

16 augustus morgendienst – Handelingen 16:11-34 

Thema: Licht in het donker. Het evangelie brengt bevrijdend licht in het donker. Maar niet iedereen 

houdt van het licht. Hoe kunnen wij aanstekelijke missionaire gemeente zijn zonder te stoeien met de 
waarheid? 
 

16 augustus avonddienst – Gospeldienst 

Thema is nog niet bekend. 
 

23 augustus morgendienst – Handelingen 17 

Thema: In het hol van de leeuw. Paulus vertelt in Athene over Jezus. Kan hij de juiste vertaalslag maken 

dat de filosofen en moderne denkers van Athene beseffen dat ze Jezus nodig hebben? Uiteraard is deze 

uitdaging vandaag de dag niet veranderd. 
 

23 augustus avonddienst – Psalm 42 

Thema: Verlangen naar God. 
Gebedsdienst rondom de geliefde psalm 42. 

‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.’ (vers 3) 
 

30 augustus morgendienst – Lukas 9:37-43 

Thema: Teleurgesteld in de kerk. 

Een vader zoekt met een zieke zoon hulp bij de leerlingen. Maar het gaat niet zoals hij had gehoopt. 
Hoe herkenbaar. Maar hoe nu verder? 
 

30 augustus avonddienst – Themadienst over de kinderdoop 

De kinderdoop komt tegenwoordig meer en meer onder vuur te staan. Stellig wordt beweert dat deze 

vorm van dopen nergens in de Bijbel te vinden is. Sommigen plakken zelfs het label ‘on-Bijbels’ op de 
kinderdoop met het verwijt dat de volgorde ‘eerst geloven en dan dopen’ bij de kinderdoop niet in 

praktijk gebracht kan worden. Bovendien zou een mens zelf te moeten beslissen of die gedoopt wil 

worden. En veel christenen die als kind gedoopt werden, missen om allerlei redenen ‘iets’ en kiezen 
alsnog ervoor om een volwassendoop te ondergaan. Hoe staat nu eigenlijk met de kinderdoop? Waarom 

doen wij als protestantse kerk het eigenlijk op deze manier? Kan het niet ook anders? Welke 



verwachtingen en veronderstellingen spelen misschien onbewust een belangrijke rol is de keuze voor of 

tegen de kinderdoop? 

 


