Dienst voor 18 nov 2018
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Paaskaars brandt, er klinkt een tekst, namelijk Gen 1:1-3
1
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
3
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
Stilte
Aanroeping en inkeer
Votum en Groet
Zingen: 612 Wij komen als geroepen
Gebed
Zingen: 362: 1, 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
Gebed om de Geest 974: 1, 2, 4 Maak ons uw liefde God
Lezing: Hnd 9: 1-9
91Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij
ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven
voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou
aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar
Jeruzalem. 3Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling
omstraald door een licht uit de hemel. 4Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen
hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het
antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal
je gezegd worden wat je moet doen.’ 7De mannen die met Saulus meereisden, stonden
sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8Saulus kwam overeind, en
hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de
hand en brachten hem naar Damascus. 9Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk
hij niet.
Zingen: 461: 1, 4, 6 Er heeft een stem gesproken
Preek
Stilte
Orgelspel
Gebeden en gaven
Gelegenheid voor het uitspreken van gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed en gesproken Onze Vader (ieder op de manier die h/zij gewend is)
Collecte
Uitzending en zegen
Zingen: 607 Gij zijt voorbijgegaan
Uitzending en zegen beantwoord door een gezongen amen: 431b

