Orde van dienst zondag 5 juli
In verband met de Coronamaatregelen zal er niet gezongen worden en zal het Onze Vader niet hardop worden
uitgesproken.
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied
Psalm 62: 1 en 4
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
• ‘Kinder’moment
• Lied
Lees je Bijbel, bid elke dag
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing
Handelingen 11:19-30
19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen,
trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. 20. Enkele
Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse
bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. 21. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen
overgingen tot het geloof in de Heer. 22. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar
men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. 2343. Toen hij daar was aangekomen en zag wat Gif in zijn
goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te
blijven aan de Heer. 24. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een
groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. 25. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken en
toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar
bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen
werden genoemd. 27. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. 28. Eén van hen, die
Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat
tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea
ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij 30. En lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar
de oudsten brengen.
• Lied
Lied 653: 1 en 7
• Preek
• Orgelspel
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecteafkondiging
• Lied
Lied 425
• Zegen

U kennen, uit en tot U leven

Vervuld van Uw zegen

• Orgelspel

Het kerkenwerk gaat door dus ook de collecten:
Hervormde Gemeente Woubrugge
Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 22
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09
Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53
of via onze website of de kerkgeld app

