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Lied vooraf 971 Zing een nieuw lied

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 150 Loof God, loof Hem overal

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Gebed

Lied in wisselzang avmavma 967 Zonne der gerechtigheid

Vraaggesprek

Lied 969 In Christus is noch west noch oost

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Hesli S. Handelingen 11:19-26

Lied 87 Op Sions berg

Preek

Lied https://vimeo.com/232387219 Versterk uw lijdend lichaam melodie Lied 248

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden

Toelichting gaven

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

>>>>> de kinderen van de zondagsschool en de jongeren van de tienerkerk komen in de kerkzaal

>>>>> de krummels laten van zich horen

Lied 968:5 Met God zijn wij verbonden

Zegen



Handelingen 11:19-26

De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van 
Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods 
boodschap uitsluitend aan de Joden. 
Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar 
echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. 
De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. 
Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas
naar Antiochië te zenden. 
Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, 
verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de
Heer. 
Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. 
Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden 
had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar 
bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor 
het eerst christenen werden genoemd.



Morgengebed

O Heer, geef ons dat wij deze dag in goed gezelschap verkeren en berichten van vrede mogen horen. Laat onze 
gedachten zuiver zijn en onze werken aangenaam voor U, vrij van wereldse opsmuk. Geef ons eenvoudig te zijn in 
gedachten, heilig in uitspraken en rechtvaardig in onze oordelen.

O Heer, geef ons gezondheid en voldoende voedsel voor het lichaam, een verlichte geest en een helder verstand. 
Bevrijd ons, o Heer, van kwade verlangens en van de boze, evenals van alle onderdrukkers en opstandige 
ongelovigen. Heilig ons in uw liefde en vrees, zowel in woord als in daad, tot we werkelijk zonen (kinderen) van het 
licht zullen zijn. Amen.

 


