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Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen. 
 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna zingen:   
 
O Geest, o heilig vuur 
(op melodie van ‘Gelukkig is het land’; door Jaap Zijlstra) 
 
O Geest, o heilig vuur 
dat uit de hemel viel,... 
een stormvlaag door het hart, 
een branding in de ziel, 
breek uit in nieuwe gloed 
en steek de tongen aan, 
een lofstem eensgezind, 
een lied niet te weerstaan. 
 
Getroost te zijn, verrukt 
van lichtval en van wind, 
geliefd te zijn en puur, 
verwonderd als een kind; 
hoe hartverwarmend is 
de lofzang in uw huis, 
o God, o goede Geest, 
uw liefde brengt ons thuis. 
 
Er klinkt een erewoord, 
een klaar getuigenis, 
Gij schept een nieuwe eeuw, 
een rijk dat vrede is; 
hoezeer zal alle haat 
geveld zijn en verdaan, 
de liefde zegeviert, 
o Geestdrift, vuur ons aan. 
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1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
 

4. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
 
- Slotlied: Blijf met uw genade bij ons (Staande) 
              Allen: 3x   
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- Voor de dienst: U bent de God die roept 
 
- Woord van welkom 
 
- Intochtslied: Psalm  87 (staande)   
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- Zingen: Veni Creator Spiritus  
WelcomeSingers: 1x, allen: 2x 
 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator, veni Creator. 
Veni Creator Spiritus. 
 
- Gebed 
 
- Zingen: Jezus roept hier mensen samen, Lied 975 
De WelcomeSingers zingen eerst coupletten 1 en 2 
Dan zingen allen het lied 
 
- Woord van geloof 
 
- Zingen: God wijst mij een weg (Opwekking 429) 
WelcomeSingers couplet en allen: refrein  
 
Refrein:  
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
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Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Couplet: 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
Refrein 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
- Signaal  ‘Weelde’ (van Toon Hermans) 
 
'Godsvertrouwen' is een mooi woord en een rijk bezit. 
Wat kun je méér en beter hebben? 
Als je leven door Godsvertrouwen wordt beheerst, 
wat kan je dan nog gebeuren? 
Als je onder alle omstandigheden het gevoel hebt 
dat je op Hem kunt rekenen, dat Hij je de weg wijst 
in het donker, je opraapt als je bent gevallen, dat 
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Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my 
soul, the King of heaven 
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maar hij nam wel een boekrol mee 
van ‘t Lam voor onze zonden, 
dat Zich gewillig slachten liet, 
maar Wie dat was, begreep hij niet. 
 
 
3. Filippus kreeg van God bevel: 
‘Voeg u bij deze wagen’. 
De Moorman zei: ‘Klim vlug erop, 
ik wil wat aan u vragen’. 
Filippus legde uit: ‘Gods Lam  
is Jezus, Die op aarde kwam’. 
 
4. De kamerling van Candacé, 
hij mocht met blijdschap horen: 
‘Het bloed van Jezus maakt u rein’. 
Hij werd opnieuw geboren. 
Hij daalde in het water neer 
en gaf alleen aan God de eer. 
 
- Verkondiging:  Onverwachte ontmoetingen 

- Zingen: Jezus ga ons voor, Lied 835 

 - Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
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Hij je ziet en bij je is… 
Wat is dat een weelde: 'Godsvertrouwen'. 
  
Zingen: Mensenkind  
WelcomeSingers: de coupletten; allen het refrein, na de 
coupletten 
 
Refrein: Mensenkind wees jij maar niet verlegen.  
             God zet steeds je voeten op de grond.   
             Neemt je mee op onbekende wegen.  
             En hij legt de woorden in je mond.  
 
1. Wees niet bang en laat je stem maar horen, want wie 
luist’ren wil, die zal verstaan  
Wees niet bang, God voedt je met zijn woorden en zal 
alle wegen met je gaan.  
Refrein. 
 
2. Neem de tijd om stil te zijn, te zwijgen. Even weg van 
het rumoer vandaan  
Neem de tijd opnieuw de geest te krijgen. En met nieuwe 
moed weer op te staan  
Refrein   
 
3. Ruim maar op de rommel in je leven. En doe weg wat 
niet meer nodig is  
Ruim maar op en durf jezelf te geven, zodat je huis een 
plek van welkom is  
Refrein:  
 
4. Het komt goed, daar mag je op vertrouwen. Want God 
zelf maakt groot wat klein begint  
Het komt goed, daar mag je steeds op bouwen, God 
doet recht aan ieder mensenkind.  
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Refrein 
  
5. Keer je om en kies de weg van leven. Elke dag is weer 
een nieuw begin  
Keer je om, God wil je vreugde geven. Dus sta op en 
dans en juich en zing  
Refrein:  
  
6. Luister goed en laat de woorden binnen. Blijf niet 
steken in de buitenkant  
Luister goed, Gods rijk kan nu beginnen. Ga maar mee 
naar het beloofde land.  
Refrein 
 
- De Bijbel open: Handelingen 8 : 26-40 
 
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen 
de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar 
Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging 
naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, 
een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de 
koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van 
haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar 
God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn 
reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei 
tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 
30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de 
profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook 
wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat 
kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde 
Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 
32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap 
werd hij naar de slacht geleid; 
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als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn 
mond niet open. 
33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde 
leeft hij niet meer.’ 
34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen 
over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een 
ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken 
over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze 
schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen 
ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, 
water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’  
38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het 
water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus 
hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de 
Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de 
eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol 
vreugde. 40 Filippus kwam terecht in Azotus; van daar 
reisde hij verder en verkondigde in alle steden het 
evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. 
 
- WelcomeSingers: De kamerling van Candacé 
Tekst en muziek: Ed Kooijmans 
WelcomeSingers: couplet 1, 2; allen: couplet 3 en 4 
 
1. De kamerling van Candacé, 
de koningin der Moren, 
verliet zijn land en ging op reis 
om over God te horen. 
Hij zocht God in Jeruzalem, 
want daar geloofde men in Hem. 
 
2. De kamerling van Candacé, 
heeft God daar niet gevonden, 


