Orde van dienst zondag 30 augustus 2020 - 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: Kees Spaans + zanggroep

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Lied

Psalm 98: 1 en 4

Zing een nieuw lied voor God de Here

Psalm 150a

Geprezen zij God

• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing
Handelingen 19:13-20
13. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerde boze geesten uit te drijven door het
uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’
14. Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. 15. Maar de boze geest gaf hun
ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ 16. De man die door de boze geest bezeten was,
sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. 17. Alle
Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde; allen prezen en
eerden de naam van Jezus Christus. 18. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten.
19. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en
publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend
zilverstukken. 20. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.
• Lied

E.L.B.. 246

Hemelhoog 445

Ik bouw op U

• Preek
• Lied

Lied 939

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en door de zangers gezongen Onze Vader
• Collecteafkondiging
• Lied

Lied 1010

• Zegen met door de zangers gezongen amen (lied 431c)
• Orgelspel

Geef vrede, Heer, geef vrede

