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Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 

 
 

 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Teun van de Steeg 
zang: Gert Lotterman en Joke Okken 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 
Zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Opwekking 640) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mij beschermer die 
over U waakt, die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, U beschermt mij tot 
in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer. 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader  
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente:  Amen 
 
Bemoediging  
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Levende 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
 
Drempelgebed  
Voorganger: Barmhartige God, U die omziet naar uw volk 
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en zoekt wat verloren is geraakt, U die bevrijdt 
wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U. 

Gemeente:  Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf, 
met de last van het verleden op onze schouders: 

Stilte… 
Voorganger:  Vergeef ons, Heer,  

maak ons tot uw mensen, vol van genade. 
Open ons naar U en naar elkaar, 
naar uw toekomst.  

Gemeente:  Amen.  
 

Een ieder gaat zitten. 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld en opening 
van de Schriften 
Voorganger:  …… hoor ons als we samen bidden: 
Gemeente: Heer, ontferm U. 
 
 
Zingen glorialied: NLB 309a 
Gert en Joke zingen:  God alle eer, God alle eer, hemelhoge glorie! 

Allen spreken:   God alle eer, God alle eer, hemelhoge glorie! 

Gert en Joke zingen:  Loof God in eeuwigheid , amen! 

Allen spreken:   Loof God in eeuwigheid , amen! 

Gert en Joke zingen:  Alleluya, amen 

Allen spreken:   Alleluya, amen 

Gert en Joke zingen:  Alleluya, amen 

Allen spreken:   Alleluya, amen 

Gert en Joke zingen:  Alleluya, amen 

Allen spreken:   Alleluya, amen 

Gert en Joke zingen:  Alleluya, amen (2x) 

 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
In het midden van de gemeente 
 
Zingen: NLB 256: 1 en 3 zingen Gert en Joke, 2 allen spreken 
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Schriftlezing: Handelingen 8: 1 – 3, 9: 1 - 18 
 
Zingen: NLB 4a: 1, 2, 3 en 5 Gert en Joke, 4 allen spreken 
 

 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 976 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte   
 
Muziek 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren.  Als je bij menti komt, dan 
wordt er een code gevraagd. Deze code wordt getoond tijdens de 
muziek. De dank- en voorbede worden meegenomen in de gebe-
den. De bijdragen komen anoniem binnen. Als je wilt dat we weten 
wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je eigen naam. 
 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 
Zingen: Psalm 116: 1 en 3 Gert en Joke, 2 allen spreken,  

 
Zegen 
Voorganger: … 
 
Gert en Joke zingen: NLB 425 

http://www.menti.com/

