Orde van dienst zondag 16 augustus 2020 – 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: Johan van Oeveren + zanggroep
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Lied
Psalm 111:1,3 en 6
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied
Lied 310
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Van ganser harte loof ik Hem
Eén is de Heer

• Schriftlezing
Handelingen 14:8-20
Paulus en Barnabas in Lystra
8. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had; hij was al sinds zijn geboorte
verlamd en had nooit kunnen lopen. 9. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek
Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. 10. Daarom riep hij hem
toe: `Kom overeind en ga op uw benen staan! De man sprong op en begon te lopen. 11. Toen de
mensen zagen wat Paulus had gedan, verheven zij hun stem en zij zeiden in het Lykaonisch: `De
godenzijn in mensengedaante naar ons afgedaald! 12. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes,
omdat hij de woordvoerder was. 13. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag,
bracht met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren.
14. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van
ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen en riepen: 15. `Wat doet u toch? Wij zijn
mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende
God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. 16. Hij heeft in het
verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, 17. Maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid:
vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te
eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.`18. Door deze woorden slaagden ze er met moeite in
de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. 19. Na verloop van tijd
kwamen er echter Joden uit Antiochië en Ikonium die de mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus
en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. 20. Maar toen de
leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende
dag vertrok hij met Barnabas nar Derbe.
• Lied
Hemelhoog 226
God is getrouw,
• Preek
• Lied
Lied 320: 1,2 en 5
Wie oren om te horen heeft
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en door de zangers gezongen Onze Vader
• Collecteafkondiging
• Lied
Hemelhoog 473
Gebed om de zegen
• Zegen met door de zangers gezongen amen (lied 431c)
• Orgelspel

