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Welkom 

 

Gezang 460: 1, 2 

1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

2 Looft Hem als uw vaadren deden, 

eigent u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Looft uw Vader, looft uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 146: 1, 2 

1 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 

zing die u het leven geeft. 

Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 

zing voor Hem zolang gij leeft. 

Ziel, gij zijt geboren tot 

zingen voor den HEER uw God. 

2 Reken niet op mensenwaarde, 

want bij mensen is geen baat. 

Aarde wordt een mens tot aarde, 

als zijn adem uit hem gaat. 

Ligt niet alles wat hij wil 

met zijn laatste adem stil? 

 

De tien geboden 

 

Psalm 146: 4 

4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 

aan verdrukten recht gericht. 

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 

blinden geeft Hij het gezicht. 

Hij geeft den gebukten moed 

en heeft lief wie zijn wil doet. 

 

Kinderlied: Op Toonhoogte 475 

(Refrein) 

Als je bidt zal Hij je geven. 

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen, 

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

1 Als je de Vader vraagt om 'n brood, 

geeft Hij je zeker nooit een steen. 

Al je gebeden, klein of groot, 

heus, Hij vergeet er niet één. 

(Refrein) 

2 Als je mijn Vader iets wilt vragen, 

vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 

Ik ben met je alle dagen, 

Ik ben dezelfde als toen. 

(Refrein) 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Handelingen 3: 1- 9 

door Chris van Balen 

Genezing van een verlamde 
1Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals ge-

woonlijk omstreeks het negende uur naar de tem-

pel voor het namiddaggebed. 2Men had ook een 

man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de 

tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd 

bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij 

de bezoekers van de tempel. 3Toen hij zag dat Pe-

trus en Johannes de tempel wilden binnengaan, 

vroeg hij om een kleinigheid. 4Petrus richtte zijn blik 

op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 
5De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting 

iets van hen te krijgen. 6Maar Petrus zei: ‘Zilver of 

goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in 

de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op 

en loop.’ 7Hij pakte hem bij zijn rechterhand om 

hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er 

kracht in zijn voeten en enkels. 8Hij sprong op, ging 

staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen 

met hen de tempel binnen, lopend en springend en 

God lovend. 9Alle tempelbezoekers zagen hem lo-

pen en hoorden hem God loven. 10Ze herkenden 

hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort 

had gezeten en waren buiten zichzelf van verba-

zing over wat er met hem was gebeurd. 

 

Gezang 254 

1 God in de hoog' alleen zij eer  

en dank voor zijn genade, 

daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 

2 U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere; 

onwrikbaar staat uw heerschappij, 

voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze Koning! 

3 O Jezus, die de Christus zijt, 

des Vaders Eengeboren, 

Gij hebt ons van de toorn bevrijd  

en redt wie was verloren. 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

verhoor ons roepen uit de nacht, 

erbarm U over allen. 

4 O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 

ten Trooster ons gegeven, 

heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, 

op U steunt ons vertrouwen. 
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Preek 

Tekst: Handelingen 3: 6, 7 

Thema: Opstanding na Pasen 

  

Psalm 68: 2 (berijming 1773) 

2.Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
zal huppelen van zielevreugd, 
daar zij hun wens verkrijgen. 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
ten hoogsten toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
laat al wat leeft Hem eren. 
Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
die door de vlakke velden rijdt; 
zijn Naam is HEER der HEREN. 
 

Mededelingen 

Gebeden 

Collecteaankondiging 

1. Diaconie 

2. Zending 

 

News van Rooted, Marieke Sybrandi 

 

Gezang 157: 4, 6 

4 Hoe liefelijk is uw gelaat; 

als Gij uw ogen op mij slaat, 

dan doet de vreugd mij beven. 

Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 

uw woord en geest, uw vlees en bloed, 

zij zijn mijn ziel, mijn leven. 

Heer des 

hemels 

laat, getrouwe, 

mij aanschouwen 

uw erbarmen. 

Herder neem mij in uw armen. 

6 Laat al het vrolijke geluid, 

van stemmen, van viool en fluit, 

te zijner ere klinken. 

Hij staat voor altijd aan mijn zij. 

Mijn schone liefste is van mij, 

in Hem wil ik verzinken. 

Laat ons  

samen 

spelen zingen, 

dansen springen 

voor den Here, 

die de Koning is der ere. 

 

De kinderen komen terug 

 

Zegen 

(‘Amen’ door de gemeente) 


