Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 5 mei 2019 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger

Diaken
Muziek
Techniek

: Pastor Erik Mouissie
: Marloes Bergsma & Mieke Smid
: Kees Bos & Margreet v. Zanten
: W & W.J. v.d. Lingen

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Marc Dijksterhuis
: Joan Zijlstra
: Corné de Haas
: Rien Pol & Leo Hoenderboom

Bijzonderheden: Doopdienst

Zondag 5 mei 2019 (NGK Amersfoort-Zuid 10 uur)
* Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
* Lofprijzing: - Opw 488 - De kracht van uw liefde
- Opw 464 - Weest stil voor het aangezicht van God
* Stil gebed, aanvangswoorden en groet
* Zingen: Opwekking 281 (2x) - Als een hert
* Gebed
* Dienst van het sacrament:
- Zingen: Doop – Sela
- Vragen aan de doopouders, Jonathan, Johanna en Michiel en aan de gemeente
- Luisterlied: Zegen voor de kinderen (Sela; https://youtu.be/vfdELmdyMzA)
- Bediening van de doop aan Samuël Hoekstra en aan Levi Joshua Imre Spithoven
- Zingen: Kinder opwekking 185 - De Here zegent jou
- Gebed en Felicitaties
* Zingen: Kinderlied: KO 77 - God kent jou vanaf het begin
* Kinderen (t/m groep 6) gaan met hun lantaarntjes naar de bijbelklas
* Dienst van Gods Woord:
- Bijbellezing: Johannes 21:1-17
- Uitleg en verkondiging
- Zingen: Opwekking 411
(De kinderen komen terug in de kerkzaal)
* Dienst van de offers: collecte t.b.v. Nederlands Gereformeerde instelling Toerusting (NGT)
* zingen van de Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 460;
tekst: zie onder)
* Zegen

Geloofsbelijdenis
1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

