
 
Zingen HH 298    
1.Genade, zo oneindig groot.    2. Genade die mij heeft geleerd 

Dat ik, die 't niet verdien      te vrezen voor het kwaad. 
het leven vond, want ik was dood   Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
en blind, maar nu kan 'k zien.    dat God mij nooit verlaat. 

 
3. Want Jezus droeg mijn zondelast  4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 

en tranen aan het kruis.       mag stralen als de zon, 
Hij houdt mij door genade vast    dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
en brengt mij veilig thuis.      dat ik genade vond. 

 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen HH 367 
1. Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 

de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 

 
2.En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, 

hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.  

 
3.En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 

ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven: 
ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 

 
4.Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken 

zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 
Zegen (3x amen) 
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Toerusting Welkomstdienst  

Zingen voor de dienst 
-Lied 23b: 1 en 2  ‘De Heer is mijn herder, ‘k heb al wat mij lust’  
-Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’  
 
Mededelingen 
 
Zingen HH 391 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 
2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 Refrein 
 
Refrein  Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
3.U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 Refrein 
 



 
Stil gebed  
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 145: 1 en 2 
1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,  

van al de wondren die Gij hebt verricht,   
opdat men alom spreke van uw kracht,  
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 
Wetslezing 
 
Zingen Lied 310: 1 en 2 
1.Eén is de Heer, de God der goden/wie buigt voor beelden wordt misleid 

Ga op de weg van zijn geboden /er is geen god die zo bevrijdt! 
 
2.Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,/veracht, misbruik de hemel niet; 

dankbaar zal ieder respecteren /zijn dag, zijn rust  gedenk, geniet! 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Handelingen 9:1-22 
91Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de 
dood. Hij ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelings -
brieven 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.10In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In 
een visioen zei de Heertegen 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. Hij bleef enkele dagen bij 
de leerlingen in Damascus 20en ging onmiddellijk in de synagogen  
verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. 21Allen die hem hoorden waren 
stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is toch de man die in Jeruzalem de 
volgelingen van die Jezus naar het leven stond, en hij is toch hierheen 
gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de 
hogepriesters?’ 22Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij 
bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen 
dat Jezus de Messias is. 
 
Zingen HH 382 
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag 
dat je groeien mag, dat je groeien mag,  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Verkondiging 


