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Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we staande 
(indien mogelijk) 
 
Geen andere naam 
Geen andere naam dan de naam van Jezus,  
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen de glorie en ere,  
de kracht en de lof in eeuwigheid. 
 
Geen andere naam dan de naam van Jezus,  
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen de glorie en ere,  
de kracht en de lof in eeuwigheid. 
 
Zijn naam is verheven boven heel de aard'.  
Zijn naam is hoger dan de hemel. 
Zijn naam is verheven boven heel de aard'.  
Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam. 
 
Geen andere naam dan de naam van Jezus,  
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen de glorie en ere,  
de kracht en de lof in eeuwigheid. 2x 
 
Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.  
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.  
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Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U. De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen.  
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen.  
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen.  
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen.  
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar 
U bent Jezus, Overwinnaar. U bent Jezus, Overwinnaar. 
  
U maakt ons één 
U maakt ons één, U bracht ons te samen.Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons te samen. Wij eren en aan bidden U 
Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 
U maakt ons één, U bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons te samen. Wij eren en aan bidden U 
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Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Lied Morgenglans der eeuwigheid vers 1 en 4 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 
Lezing van de Wet en belofte van de Heere uit Matth 5: 1-16 
 
Zingen: Psalm 119: 74 en 84 
Ik heb somtijds het scheem'rend morgenlicht 
Verrast, om U mijn schreien te doen horen; 
'k Heb op Uw woord gehoopt, en mijn gezicht, 
Eer nog het uur der nachtwaak was geboren, 
Den slaap ontroofd, om, naar mijn lust en plicht, 
De wijsheid van Uw reed'nen na te sporen. 
 
Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis; 
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen. 
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, 
Door zijnen smaak, èn hart èn zinnen strelen. 
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is; 
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen. 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Handelingen 16: 16-31 
16 En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat 
een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons 
tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met 
waarzeggen. 
17. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze 
mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg 
naar de zaligheid verkondigen. 
18. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan 
ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam 
van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde 
moment uit haar weg. 
19. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen 
was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt, 
voor de stadsbestuurders. 
20. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: 
Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden, 
21. en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook 
niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. 
22. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de 
magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te 
slaan. 
23. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in 
de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. 
24. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste 
kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. 
25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen 
lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. 
26. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de 
fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk 
gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. 
27. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van 
de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood 
hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. 
28. Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij 
zijn allemaal hier. 
29. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon 
erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer; 
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30. en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om 
zalig te worden? 
31. En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig 
worden, u en uw huisgenoten. 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de HGJB 
2e collecte :  voor huisvesting en organisatie 
3e collecte :  voor pastoraat, vorming & toerusting 
 
Zingen: Psalm 30: 3 en 4 
Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 
Geeft lof den HEER, die eeuwig leeft; 
Zijn vlekkeloze heiligheid 
Zij ter gedachtenis verbreid. 
Een ogenblik moog' ons doen beven; 
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 
 
Perst eens de bitt're tegenspoed, 
Des avonds, het benauwd gemoed 
Tot naar gejammer en geklag; 
Nauw rijst des morgens vroeg de dag, 
Of God verleent, in plaats van lijden, 
Weer stof tot juichen en verblijden. 
 
Kindermoment  
De kinderen van groep 0, 1, 2 en 3 mogen naar de kindernevendienst 
  
Kinderlied Sta is even op 
Sta ’s even op als je Jezus liefhebt,  
sta ’s even op als je van hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
 
Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt,  
klap eens in je hand als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
 
Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt,  
draai eens even rond, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
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Spring eens in de lucht, als je Jezus liefhebt,  
spring eens in de lucht, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
  
Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt,  
geef elkaar de hand, als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 
 
Verkondiging met als Thema: ‘Wil de echte gevangene opstaan?! 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 

 
Luisterlied:     Vol ontzag – Christiaan Verwoerd 
Ontzagwekkend is uw heiligheid. Grenzeloos uw grote kracht 
Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag. 
 
Fascinerend mooi is uw persoon. Uw karakter is volmaakt. 
Oogverblindend licht wanneer U spreekt, het Woord dat mensen raakt. 
 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, niemand is aan U gelijk. 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, niemand is aan U gelijk. 
 
Uw barmhartigheid is eindeloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Liefdevol ontfermend is Uw hart, Uw trouw duurt voor altijd. 
 
Uw genade is zo weergaloos. Alles waarheid wat U zegt. 
Ondoorgrondelijk in wat U doet, uw oordelen zijn recht. 
 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, niemand is aan U gelijk. ) 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, niemand is aan U gelijk. )2x 
 
Zingen: Psalm 42: 5 en 7 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
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En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Zingen: Wie maar de goede God laat zorgen vers  2 en 3 
Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neemt zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindelijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
 
Zegen 
 
 
Muziekteam speelt na de dienst 


