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Oost en West :  16.30 uur 
Voorganger  :  ds. R. Nijhoff 

Votum  en Zegengroet 

Zingen :  NGK Ps 34 : 1, 6 
1. Ik zing voor God, de Heer. 
Hem prijs ik al mijn levenstijd. 
In Hem, wie ik mijn loflied wijd, 
is al mijn roem en eer. 
Hoor blij mijn zingen aan, 
u, die ootmoedig bent in nood. 
Kom, maak met mij de Here groot 
en prijs zijn grote naam. 

6. God neemt oprechten aan, 
toont hun zijn vriendelijk gelaat. 
Maar wie zich toelegt op het kwaad 
doet Hij voorgoed vergaan. 
Zie, elk die in gebed 
Hem aanroept, pleitend op zijn woord, 
wordt zeker door de Heer verhoord 
en uit zijn nood gered. 

Gebed   

Lezen : Handelingen 1 : 8       
  Handelingen 8 : 26 - 40 
Zingen :  NGK 249 : 1, 4, 5 (God, die was en is en komt) 
1. God, die was en is en komt, 
leg een lied in onze mond, 
dat de hele wereld hoort, 
want nabij ons is uw woord. 
Ontferm U, Heer. 

4. Al wie aan U toebehoort, 
wacht op uw verlossend woord. 
Kom, o kom, God van nabij, 
sta uw kinderen terzij. 
Verlos ons, Heer. 

5. Gij, die licht zendt en ons hoort, 
spreekt: ‘Nabij u is het woord 
in uw hart en in uw mond. 
Ga daarmee de wereld rond.' 
Verlos ons, Heer. 

Tekst : Handelingen  8 : 32 - 35   
Preek 

Zingen:  NGK 250:1,3   (God is getrouw, zijn plannen falen niet) 
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

3. De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, 
doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. 
Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. 
Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land 
met vaste hand. 

Geloofsbelijdenis 
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Zingen : (Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht) 
 WK 304 (bew.); wijs "Vreugde, vreugde louter vreugde“ (Beethoven) 
1. Ik geloof in God de Vader,  
   groot in wijsheid en in macht, 
die de hemel en de aarde  
   door Zijn Woord heeft voortgebracht, 
die de mens als kroon van de schepping  
   naar Zijn beeld geschapen heeft   
en nog in Zijn grote liefde  
   alles draagt en aanzien geeft. 

2. Ik geloof in Jezus Christus, 
   ’s Vaders ééngeboren Zoon,   
mens geworden om ons mensen, 
   lijdend onze smaad en hoon; 
die gestorven aan de zonde 
   opstond ter rechtvaardiging 
en ten hemel is gevaren 
   waar Hij alle macht ontving 

3. Ik geloof de Heilige Geest, die 
   God als Gids gegeven heeft 
en een kerk die_in alle tijden 
   enkel op Zijn adem leeft. 
Ik geloof de schuldvergeving 
   en ook de herrijzenis. 
Ik geloof een eeuwig leven 
   dat in God geborgen is. 

Dankgebed 
Collecte 
Zingen : Opwekking 461 (Mijn Jezus, mijn redder;) 
1. Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 

2. Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 

3. Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 

4. Slot: 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 

Zegen 
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