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Inleidend Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: OTH Lied 178: 1 en 3 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 



4 

 

Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 118: 7 en 12 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 
 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Bijbellezingen:  Handelingen 8: 26-40 
26 En 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. 
27. En hij stond op en ging op weg; 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, 
28. keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 
29. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze 
wagen. 
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30. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen 
en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 
31. Maar 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. 
32. En 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. 
33. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn 
geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 
34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie 
zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 
35. En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 
36. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de 
kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te 
worden? 
37. En 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. 
38. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het 
water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 
39. En 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. 
40. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land 
doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in 
Caesarea kwam. 
 
 
Tekstlezing: Handelingen 8: 35 
En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, 
verkondigde hij hem Jezus 

 

Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de zustergemeente Copaceni 
2e collecte :  voor onderhoud en verduurzaming gebouwen 
3e collecte :  voor pastoraat, vorming & toerusting 
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Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 5 
Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 
 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speelliên op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 
 
 
Verkondiging n.a.v. Handelingen 8: 35 
 

Zingen: OTH Lied 165 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer 
juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't die ons schraagt. 
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Zijn wij zwak, belast, beladen  
En ter neer gedrukt door zorg.  
Dierb’re Heiland, onze toevlucht  
Gij zijt onze hulp en borg  
Als soms vrienden ons verlaten 
Gaan wij biddend tot de Heer  
In zijn armen zijn wij veilig  
Hij verlaat ons nimmermeer 
 
Lezen van het formulier voor de Openbare belijdenis van het 
geloof 

Belijdenisvragen waarop Daniël van Gelderen antwoordt 

Bediening van de Heilige Doop 

Opnemen onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig 
Avondmaal 

Gemeente zingt Daniël toe: Psalm 121: 4 
(staande indien mogelijk) 
 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
 
Vermaning 
 
Persoonlijk woord 

Dankgebed en voorbede 
 



8 

 

                                        
Zingen: Psalm 150 
Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk,                                 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 
Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 
 
Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 
  
                                           
 
Zegen 
                                          


