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Mededelingen: Eén van de ambtsdragers doet namens de kerkenraad een aantal 
mededelingen aan de gemeente. 
 
Zingen: Als je gelooft in de Heere Jezus (OTH 476) 
Als je gelooft in de Heere Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Heere Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
 
Vertel het aan de mensen (OTH 553) 
Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Stil gebed: We zijn een moment stil waarin wij God bidden om Zijn zegen voor 
deze dienst. 
 
Bemoediging en groet: Onze hulp is van de Heere en Hij groet ons. 
 
Aanvangstekst 
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Zingen: Psalm 23 vers 1 en 2
De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistre dalen; 
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
de tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 
 
We luisteren naar de wet van God, de tien geboden. 
 
Zingen: Als je bidt, zal Hij je geven, (OTH 475) 
Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Refrein 
 
Bidden 
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Lezen uit de bijbel: Handelingen 16 vers 6 t/m 16 
6. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door 
de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. 
7. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest 
liet het hun niet toe. 
8. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. 
 
Het visioen in Troas 
9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, 
die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons! 
10. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te 
reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het 
Evangelie te verkondigen. 
 
Paulus in Filippi 
11. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de 
volgende dag op Neapolis. 
12. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, 
een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. 
13. En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het 
gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij 
tot de vrouwen die er samengekomen waren. 
 
Lydia en de cipier bekeerd 
14. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit 
de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar 
hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 
15. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als 
u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf 
er. En zij drong er sterk bij ons op aan. 
16. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een 
zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij 
verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. 
 
Kindermoment 
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Collecte: Er is één collecte en die is voor het evangelisatiewerk 
in onze gemeente, met name voor de Vakantie Bijbel Week.  
In de kerk wordt niet gecollecteerd. Er kan gegeven worden 
bij het verlaten van het kerkgebouw, via de QR code of door 
geld over te maken op banknummers van diaconie en kerk. 
 
Diaconie: NL54 RABO 0323241301 
Kerk: NL64 RABO 0373208634 
 
Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6 
2. Here maak mij Uwe wegen. 
door Uw woord en Geest bekend. 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheenG’Uw treden wendt; 
Leid mij in Uw waarheid, leer, 
Ijv’rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer. 
‘k blijf U al de dag verwachten. 
 
6. Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
Preek: ‘Hallo, contact?!' 
 
Zingen: Machtig God, sterke Rots, (OTH 327) 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
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Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Weettekstlied:  Roep je  Mij aan. 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.  
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
God zegt: Roep je Mij aan, Ik geef antwoord. 
 
Dankgebed en bidden voor elkaar.
 
Zingen: Psalm 136 vers 1, 4 en 26 (Zo mogelijk staande)
1. Looft de HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
4. Looft Gods macht, die onbeperkt, 
gadeloze wond'ren werkt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
26. Geeft de God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Zegen: We ontvangen de zegen van de Heere God.  
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Kinderen Zingen: Themalied Hallo contact?! 
1. De Heere God zoekt alle mensen op. 
Het maakt niet uit, waar jij je hebt verstopt. 
De Heere God zet niemand aan de kant. 
Pak gerust Zijn uitgestoken hand! 

 
Refrein: 
Hij zegt: Hallo, hallo, contact?! 
Ik weet precies waar jij naar snakt. 
Ik sla zo graag mijn armen om je heen. 
Hallo, hallo contact?! 
Nee, je loopt geen gevaar, want 
reken maar, Ik laat je nooit alleen. 
 
2. De Heere God geeft mensen aan elkaar. 
Houd samen vol en maak Zijn woorden waar. 
De Heere God roept jou, je hoort erbij. 
Zit je vast, dan maakt Hij jou weer vrij! 
 
Refrein 

 
3. De Heere God geeft alle mensen raad. 
Wie is als Hij, je steun en toeverlaat? 
De Heere God houdt alles in Zijn hand. 
Wees niet bang, Hij helpt je uit de brand! 
 
Refrein 
 
zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (OTH 159 vers 1, 2 en 4) 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
 
Na de kerkdienst is er nog koffie, thee en limonade in gebouw De Haven. Van 
harte welkom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Heeft u of heb jij vragen naar aanleiding van deze dienst? Of zijn er andere zaken  
die u of jou bezighouden?  Neem dan contact op met ouderling Jan Willem Vedder of 
dominee Tekelenburg: 
 
Jan Willem Vedder  06-38760702   contact@hervormdegemeentemonster.nl   
Dominee  0174-288782   predikant@hervormdmonster.nl 
 
Www.hervormdegemeentemonster.nl  


