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Welkom 
 
Op Toonhoogte 495 
1 God, die alles maakte,  
de lucht, en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.  
2 God, die 't gras gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.  
3 God, die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 491 
1 Een rivier vol van vrede, 

}2x 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
in mijn hart. 
2 Een fontein vol van blijdschap, 

}2x 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
3 Ik heb lief als mijn Jezus, 

}2x 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus 
in mijn hart. 
4 Een rivier vol van vrede, 

}2x 

 

een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus 
in mijn hart. 
 
Gods wil voor ons leven 
 
Op Toonhoogte 382 
1. Laat heel de wereld het zien, 
maak de voIk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem.  
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 
Refrein: Liefde en recht zal Hij 
brengen op aard', 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.  
't Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
2. Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij. 
Breng de eenzamen thuis.  
Heel satans bolwerk stort neer, 
door 't gebed tot de Heer.  
Door de kracht van het kruis. 
Refrein 
3. Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert.  

 
1 Bijbel in gewone taal 

Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort, 
Jezus regeert! 
Refrein 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 539 
1 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. 
2 Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
3 Lis ta bible, prie chaque jour, 
prie chaque jour, prie chaque jour. 
Lis ta bible, prie chaque jour, 
si tu veux grandir, 
si tu veux grandir, 
si tu veux grandir, 
lis ta bible, prie chaque jour, 
si tu veux grandir. 
 
Bijbellezing Handelingen 8: 26-40 (BGT1) 
Filippus ontmoet een man uit Ethiopië 
26-27Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Je moet 
op reis gaan. Ga naar de weg die van Jeruzalem naar 
de stad Gaza loopt. Zorg dat je daar midden op de dag 
bent.’ 
Filippus deed wat de engel zei. De weg was verlaten. 
Maar opeens kwam er iemand aan. Het was een man 
uit Ethiopië, een belangrijke ambtenaar van de 
koningin van dat land. Hij was het hoofd van de 
koninklijke schatkamers. De man was in Jeruzalem 
geweest om de God van Israël te eren. 28En nu was hij 
op de terugweg. Hij zat in zijn reiswagen te lezen in 
het boek van de profeet Jesaja. 
29De heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar de man 
in die wagen toe.’ 30Filippus liep er snel heen. Hij 
hoorde de man hardop lezen en vroeg: ‘Begrijpt u wat 
u leest?’ 31De man antwoordde: ‘Nee, want niemand 
legt het mij uit.’ Toen vroeg hij Filippus om in de wagen 
te stappen en naast hem te komen zitten. 
Filippus legt uit wat Jesaja bedoelt 
32De man las het volgende voor uit het boek Jesaja: 
«Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open. Hij was zo 
stil als een lam dat geschoren wordt. Hij werd 
meegenomen als een schaap dat geslacht gaat 
worden. 33De mensen hebben hem slecht behandeld, 
maar God heeft hem gered. Nu is zijn leven op aarde 
voorbij. Wie zal er nog over hem vertellen?» 
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34De man vroeg aan Filippus: ‘Over wie zegt de profeet 
dat? Gaat het over hemzelf of over iemand anders?’ 
35Toen vertelde Filippus hem dat het over Jezus ging. 
En hij legde hem de tekst uit. Zo vertelde hij hem het 
goede nieuws. 
Filippus doopt de man uit Ethiopië 
36-37Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water 
was. De man zei tegen Filippus: ‘Kijk, ik zie daar water. 
Mag ik gedoopt worden?’ 38Toen liet Filippus de 
wagen stoppen, en ze gingen samen het water in. 
Daar doopte Filippus de man. 
39Toen ze uit het water kwamen, werd Filippus 
meegenomen door de Geest van de Heer. De man uit 
Ethiopië zag hem niet meer. Daarna reisde de man 
verder, blij en gelukkig. 
40Intussen was Filippus in de stad Azotus gekomen. 
Daarvandaan reisde hij naar de stad Caesarea. 
Onderweg vertelde hij in alle steden het goede nieuws 
over Jezus. 
 
Psalm 68: 11 
11 Ook zelfs het land der duisternis 
zal weten wat uw luister is, 
Egypte zal U eren. 
Het morgenland strekt als een bruid 
de handen haastig naar U uit, 
ook daar zult Gij regeren. 
De wereld brengt U huldeblijk, 
want heel de wereld is uw Rijk, 
Jeruzalem het midden; 
koningen overal vandaan 
komen met schatting voor U staan, 
elk land zal tot U bidden.

Preek 
 
Op Toonhoogte 476 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
 
Mededelingen 
Update Rooted 
Dankzegging en voorbeden 
Collecteaankondiging 

1. Rehabilitatie druggebruikers Nepal 
2. Evangelisatie 

 
Op Toonhoogte 485 
naar Numeri 6:24-26 

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
2 De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Zegen 


