
Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: “Ooit komt er een dag” (OTH 397) 
 

1.Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt 
En de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag dat U terugkomt op een wolk 
En dat U kijkt met ogen stralend als de zon. 
 
(Refrein:) 
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent, 
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dan wil ik horen wat U zegt 
En Uw woorden tot mij nemen als een kostbaat geschenk. 
Tot aan die dag! 
 
2. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad 
Waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad 
Dat de vader onze tranen wist. 
(Refrein) 
 
Ik verlang zo naar de dag 
Dat ik neerkniel aan uw voeten 
En ik U mag herkennen aan uw stem. 
Als we samen hand in hand 
Het hemels paradijs betreden, 
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
(refrein 2x) 

 
Stil gebed 
 

Votum (openingswoord) en groet 
 

Zingen: Psalm 25 vers 2 
 

HEER',  ai,  maak  mij  Uwe  wegen, 
Door Uw woord  en  Geest bekend;  
Leer mij ,  hoe  die  z i jn ge legen, 
En waarheen  g' uw  t reden wendt ,  
Leid mij  in  Uw  waarheid,  leer  
IJvr ig  mi j  Uw  wet  be t rachten.  
Want Gi j  zi j t  mijn  heil ,  o  HEER' ,  
'k  Bl i j f  U al  den  dag  verwachten. 

 

Lezen van de geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 119 vers 53 
 

Uw woord  is  mij  een lamp  voor  mijnen  voet,  
Mi jn pad  ten  l icht ,  om ' t  donker  op  te  k laren.  
Ik zwoer,  en  zal dit  met  een  bl i j  gemoed 
Bevest igen, in al  mijn  levens jaren, 
Dat ik  Uw  wet,  d ie heil ig  is  en  goed, 
Door Uw  gena bestendig  zal  bewaren. 

      

Bidden 
 

We lezen uit de Bijbel: Handelingen 8 vers 26 t/m 39 
 

26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, 
de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 
27En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig 
heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist 
beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 
28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 
29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 
30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt 
u ook wat u leest? 
31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht 
Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 
32En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting 
geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet 
open. 
33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? 
Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 
34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet 
dit? Over zichzelf of over iemand anders? 
35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde 
hij hem Jezus. 
36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, 
daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 
37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde 
en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel 
Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 
39En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus 
weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 
 

 
Collecte voor Wycliffe Bijbelvertaling 
 

 

 
Zingen: “Een vaste Burcht” (OTH 179 vers 1 en 2)  
 

 
Een vaste burcht is onze God,  
Een toevlucht voor de zi jnen.  
Al drukt  het leed al dreigt het lot ,  
Hi j  doet  zi jn hulp verschi jnen!  
De vi jand rukt vast aan 
Met opgestoken vaan.  
Hi j  draagt zi jn rust ing nog 
Van gruwel en bedrog,  
Maar zal als  kaf verdwi jnen.  

 

Preek: “Blij verrast!” 
 

Geen aardse macht begeren wi j ,  
Die gaat welras ver loren.  
Ons s taat  een sterke Held terzi j ,  
 Die God ons heeft  verkoren.  
Vraagt  gi j  zi jn naam? Zo weet,  
Dat Hi j  de Christus heet.  
Gods eengeboren Zoon,  
Verwinnar op de t roon!  
De zeeg’  is ons beschoren!  
 



 
 
Zingen: “Woord voor ons geschreven” (OTH 237 vers 1, 3 en 5) 
 

1.Woord voor ons geschreven,  
Door God ingegeven,  
Brief  aan ons ger icht,  
Wie uw boodschap lezen,  
Worden onderwezen,  
Zien Gods aangezicht.  
Steeds zi j t  gi j  ons heel  nabi j ,  
Ri jke onvermoede, schatten 
Bl i jkt  gi j  te bevat ten.   
 
3.  Mensen spreken tegen,  
Gaan op eigen wegen 
Onverstoorbaar voort ,  
Dienen and’re goden,  
Volgen hun geboden,  
Woord, kom aan het  woord!  
Spreek met kracht ,  met uw gezag,  
Ga in hen uw werk beginnen,  
Breek hun leven binnen.  
 
5. Licht op onze paden,  
Norm voor onze daden,  
Lamp voor onze voet ,  
Wil in ons ook werken,  
Dageli jks ons s terken 
Met het brood dat voedt.  
Woord, geschied, word stem en l ied,  
Laat  in lofzang heel ons leven 
Op u antwoord geven.   

 

Danken en bidden 
 
Zingen: Psalm 56 vers 5  

 
 

Ik roem in  God; ik  pr i js ' t  on fei lbaar woord;  
Ik heb  het  zelf  u it  Zijnen  mond gehoord.  
'k  Ver t rouw  op  God, door gene  vrees  gestoord;  
Wat stervl ing  zou  mij  schenden? 
Ik heb  be loofd,  wanneer  g'  in  mijn  el lenden 
Mi j bijstand  boodt,  en ' t  onhei l  af  zoudt  wenden; 
Tot  U,  o  God, mijn lofzang  op  te  zenden, 
Door i jver  aangespoord. 

 
 

Zegen 
 

Uitleidend Orgelspel 

 

 

 
 

“ Blij verrast! ” 
 

Dankdag 1 november 2017 
 

Aanvang: 09.30 uur 
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