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Opening met gebed en Schriftlezing
Handelingen 7 vers 54 tot 60
54 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem.
55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de
heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods.
56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechterhand
Gods.
57 Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan,
58 En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de
voeten van een jongeling, genaamd Saulus.
59 En zij stenigden Stéfanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.
60 En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij
dat gezegd had, ontsliep hij.

Muziekgroep
Psalm 34 vers 1, 4 en 11
Ik loof den HEER, mijn God;
Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
Om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer;
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
Door vreugd met u zijn aangedaan,
En juichen tot Zijn eer.
Des HEEREN engel schaart
Een onverwinb're hemelwacht,
Rondom hem, die Gods wil betracht;
Dus is hij wèl bewaard.
Komt, smaakt nu en beschouwt
De goedheid van d' Alzegenaar.
Welzalig hij, die, in gevaar,
Alleen op Hem betrouwt.
De HEER verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Een vaste Burcht is onze God vers 1 en 4
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Meditatie
Volgen is getuigen en lijden om Christus’ wil
Muziekgroep
Psalm 33 vers 9 en 10
Het briesend paard moet eind'lijk sneven,
Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld;
't Kan niemand d' overwinning geven;
Zijn grote sterkte baat geen held.
Neen, de HEER der heren
Doet ons triumferen;
Hij, geducht in macht,
Slaat elk gunstig gade,
Die op Zijn genade
In benauwdheid wacht.

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.

Voorlezen
Muziekgroep
Jezus, ga ons voor
Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al uw schreden;
voer ons aan uw hand
tot in 't Vaderland.
Zou 't ons bang vergaan,
leer ons vast te staan;
doe ons in de bangste dagen
nimmer over moeiten klagen;

want door smarten heen
vinden w' U alleen.
Moet onz' eigen baan
door veel diepten gaan,
zijn w' om and'rer leed bewogen,
och, stel Gij ons dan voor ogen
't einde, dat ons beidt,
waar G' ons henen leidt!

Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen,

geef ook daar uw hulp en zegen;
en aan 't eind der baan,
laat ons binnen gaan.

Wat de toekomst brenge moge
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.
Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.
Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Afsluiting
Muziekgroep
In Gods overwinning
In Gods overwinning trekken wij ten strijd
Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd
Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd
Als een machtig leger, vol van Geest en kracht
Gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht
Nergens heerse tweedracht, een geloof, een Heer
Een in hoop en liefde, juichend Hem ter eer
Een in hoop en liefde, juichend Hem ter eer
Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan
Waar de heil'gen samen vastgeworteld staan
Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind
Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd
Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd

Volg uw Meester, kind'ren, sluit u vast aaneen
Hef het schild als pijlen suizen om u heen
Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid

