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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Lied gezang 255:1 
Ere zij aan God de vader 
Ere zij aan God de zoon 
Eer de Heilige geest de trooster 
De drie-een ge in Zijn troon 
Halleluja halleluja 
De drie-een ge in Zijn troon 
 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg gezang 255:2,3,4 
Ere zij aan Hem wiens liefde 
Ons van alle smet bevrijdt 
Eer zij Hem die ons gekroond heeft 
Koningen in heerlijkheid 
Halleluja halleluja 
Ere zij het lam gewijd 
 
Ere zij de Heer der engel 
Ere zij de Heer der kerk 
Ere aan de Heer der volken 
Aard’ en hemel looft uw werk 
Halleluja halleluja 
Looft de koning heel Zijn kerk 
 



Halleluja lof aanbidding 
Brengen engel U ter eer 
Heerlijkheid en kracht en machten 
Legt uw schepping voor U neer 
Halleluja halleluja 
Lof zij U der heren Heer 
 
Lezen Handelingen 8:1-3 
 
Promotie video nacht van gebed 
 
Lezen Handelingen 8:4-8 
 
Kindermoment 
Lied opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars 
Wij zijn meer dan overwinnaars 
Door Hem die ons heeft liefgehad. 
Wie zal ons nog kunnen scheiden 
Van de liefde van de Heer. 
 
Want als God voor ons is, 
Wie is er tegen ons. 
Hij die zelfs zijn eigen Zoon 
Niet gespaard heeft van de dood. 
Hij is gestorven 
En Hij is opgestaan. 
Ja, Hij troont nu in de hemel, 
Aan de rechterhand van God. 
 
Al worden wij vervolgd, 
Al worden wij gedood, 
Wij zijn meer dan overwinnaars 
Door Jezus onze Heer. 
Noch dood, noch leven, 
Heden of toekomst, 
Niets zal ons nog kunnen scheiden 
Van de liefde van de Heer. 
 
Gebed 



Lied gezang 247 
Wij leven van de wind 
Die aanrukt uit den hoge 
En heel het huis vervult 
Waar knieën zijn gebogen 
Die doordringt in het hart 
In de verborgen hof 
En uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof 
 
Wij delen in het vuur 
Dat neerstrijkt op de hoofden 
De vonk die overspringt 
Op allen die geloven 
Vuurvogel van de vloed 
Duif boven de Jordaan 
Versterk in ons de gloed 
Wakker het feestvuur aan 
 
Wij teren op het woord 
Het brood van God gegeven 
Dat mededeelzaam is 
En kracht geeft en nieuw leven 
Dus zegt en zingt het voort 
Geeft uit met gulle hand 
Dit manna voor elk hart 
Dit voedsel voor elk land 
 
Lezen Handeling 8:9-24 
 
Opwekking 427 Maak mij rein voor U 
Maak mij rein voor U 
Als gelouterd goud, 
En zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
Als gelouterd goud; 
Puur goud. 
  



Refrein: 
Dwars door het vuur 
Maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
Naar meer van uw Geest 
En uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
Een dienstknecht te zijn 
Van U, mijn Meester, 
Steeds tot uw wil bereid. 
 
Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
Vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
Zuiver als uw Zoon; 
Heilig mij. 
 
Overdenking "Mag ik een vuurtje?" 
 
Gezang 477 
Geest van hierboven 
Leer ons geloven 
Hoop en liefde hebben door uw kracht 
Hemelse vrede 
Deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 
Wij mogen zingen 
Van grote dingen 
Als wij ontvangen 
Al ons verlangen 
Met Christus opgestaan Halleluja 
Eeuwigheids-leven 
Zal hij ons geven 
Als wij herboren 
Hem toe behoren 
Die ons is voorgegaan Halleluja 
  



Wat kan ons schaden 
Wat van U scheiden 
Liefde die ons hebt liefgehad 
Niets is ten kwade 
Wat wij ook lijden 
Gij houdt ons bij de hand gevat 
Gij hebt de zege 
Voor ons verkregen 
Gij zult op aarde 
De macht aanvaarden 
En onze koning zijn halleluja 
Gij onze Here 
Doet triomferen 
Die naar U heten 
En in U wete 
Dat wij Gods zonen zijn Halleluja 
 
Gebed 
 
Lied opwekking 769 Bouw uw koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag 
Wees Koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons 
Onthul uw doel met ons 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 
Een laaiend vuur in onze ziel 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 
 
Wij zijn uw kerk 
Heer, maak ons sterk in U 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
En uw gerechtigheid 
U schakelt ons nu in 
En geeft ons leven zin 
Gevangen harten worden vrij 
Verslagen mensen troosten wij 
Zelfs de blinden zien uw heerschappij 
  



Wij zijn uw kerk 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk 
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
 
Uw ongetemde kracht 
Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 
Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 
 
Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 
 
Zegen afgesloten met Gezang 257 
Halleluja eeuwig dank en ere 
Lof aanbidding wijsheid kracht 
Word’ op aarde en in de hemel Here 
Voor uw liefd’ U toe-gebracht 
Vader sla ons steeds in liefde gade 
Zoon des Vaders schenk ons uw genade 
Uw gemeenschap Geest van God 
Amen zij ons eeuwig lot. 
 
Orgelspel 


