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Welkom en mededelingen – Door Maarten Pronk
Lied – Psalm Project Psalm 67 – Heer zegen ons
1 Heer, zegen ons, wees ons genadig.
Licht over ons uw aangezicht,
zoals de zon met al haar stralen,
ons steeds in overvloed verlicht.
2 De aarde zal Uw wegen leren,
de wereld zal Uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
Uw recht maakt onrecht ongedaan.
God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.
3 De aarde heeft haar vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontluikt nieuw leven,
waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.
Refrein
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied: God is Good
May your struggles keep you near the cross
And may your troubles show that you need God
And may your battles end the way they should
And may your bad days prove that God is good
And may your whole life prove that God is good
See, may your struggles keep you near the cross
And may your troubles show that you need God
And may your battles end the way they should
And may your bad days prove that God is good
See, may your whole life prove that God is good
See, may your struggles keep you near the cross
And may your troubles show that you need God
And may your battles end the way they should
And may your bad days prove that God is good
See, let your whole life prove that God is good
Thank you all so much for coming out
May your bad days prove that God is good
May your whole life prove that God is good
See, may your bad days prove that God is good
May your whole life prove that God is good

Tien Woorden – Gelezen door Lieke Kolk en Tessa Zuurmond
Deze woorden zijn gegeven
als tien vrienden voor het leven:
Eén is God, die maakt je vrij.
Er is geen ander zoals Hij.
Twee wil zeggen: God en jij,
daar horen echt geen beelden bij.
Drie dat is Gods eigen naam,
om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer vier,
bevrijdingsdag voor mens en dier.
Zodat je wekelijks even voelt,
hoe God de schepping heeft bedoeld.
Vijf gaat om je ouders en jij,
wees goed voor elkaar, daar leef je bij.
Maak niet dood, laat zes je horen,
knoop dat heel goed in je oren.
Een maatje is, zegt nummer zeven
iets heel kostbaars in je leven.
Dus luister goed naar dit gebod
en maak wat heel is niet kapot.
Acht zegt: stelen is niet cool,
dan wordt het hier een beestenboel.
Negen: laat dat vals gepraat,
waarmee je andere mensen schaadt.
Tien zegt vaar je eigen koers.
Wees dan vrij en niet jaloers,
op wat een ander heeft of kan,
want daar word je ongelukkig van.
Dit zijn de tien woorden,
de woorden één tot tien.
Je hebt ze kunnen horen,
iets om te doen misschien?
Lied: NLB 218 – Dank U voor deze nieuwe morgen
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1 – 19 – Gelezen door Marie Gülker en Kimberley de Zeeuw
1
Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de
hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus,
opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon
nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij
plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem
zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus,
die jij vervolgt. 6Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7De mannen
die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8Saulus
kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de
hand en brachten hem naar Damascus. 9Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.
10
In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij
antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van
Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12en hij heeft in een visioen gezien hoe
een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13Ananias
antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen
in Jeruzalem heeft aangedaan. 14Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen
die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik
gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16Ik zal
hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij
Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan
u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de
heilige Geest.’ 18Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet
zich dopen, 19en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.
Kindermoment
Lied: Saulus wil de mensen op gaan sporen
Melodie: NLB 310
1 Saulus wil de mensen op gaan sporen
die naar Damascus zijn gegaan
en die bij Jezus Christus horen.
Saul wil hen in de boeien slaan.
2 Dan schijnt opeens een licht van boven.
De stem van Jezus klinkt dichtbij.
Saul kan zijn oren niet geloven:
‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?
3 God wil hem tot apostel stellen,
om dan de wereld in te gaan.
Saul moet het overal vertellen,
wat Jezus Christus heeft gedaan.
Verkondiging
Meditatieve muziek

Lied: NLB 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om,
als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Belofte van geheimhouding
Geerco Deij en Jacintha Swieb beginnen aan hun stageperiode.
Ze stellen zichzelf voor aan de gemeente en leggen de belofte van geheimhouding af.
Lied: Psalm Project Psalm 134
1 Loof, loof nu aller heren Heer,
gij zijne knechten geef Hem eer.
U die ook ’s nachts zijn huis bewaakt
en voor zijn dienst in ijver blaakt.
2 Heft uwe handen naar omhoog,
sla naar het heiligdom uw oog.
En kniel eerbiedig voor Hem neer,
loof, loof nu aller heren Heer.
3 Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer;
looft, looft nu aller heren Heer,
looft, looft nu aller heren Heer.
Bericht van overlijden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecteaankondiging
1) ZOA – prachtvrouwen
2) Pastoraat en eredienst
3) Wijkkas
Bussen uitgang: Centraal Azië - Evangelisatie en hulp voor doven
Kinderen oppas komen terug

Slotlied: All the people said ‘Amen’
You are not alone, if you are lonely
When you feeling frail, you're not the only
We are all the same, in need of mercy, to be forgiven and be free
It's all you got to lean on but thank God it's all you need
And all the people said Amen
And all the people said Amen
Give thanks to the Lord for His love never ends
And all the people said Amen
If your rich or poor, well it don't matter
Weak or strong, we know love is what we're after
We're all broken but we're all in this together
God knows we stumble and fall
And he so loved the world he sent His Son to save us all
And all the people said Amen
And all the people said Amen
Give thanks to the Lord for His love never ends
And all the people said Amen
Blessed are the poor in spirit
Who are torn apart
Blessed are the prosecuted and the pure in heart
Blessed are the people longing for another start
For this is the Kingdom
The Kingdom of God
And all the people said Amen
And all the people said Amen
Give thanks to the Lord for His love never ends
And all the people said Amen
And all the people said Amen
And all the people said Amen
Give thanks to the Lord for His love never ends
And all the people said Amen
And all the people said Amen
Zegen - Beantwoord met ‘Ja, amen, ja, halleluja!’

