Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 12 mei 2019 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger

Diaken
Muziek
Techniek

: Pastor Erik Mouissie
: Karen Hunink & Marloes Bergsma
: Kees Bos & team
: Frits Bijlenga

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Marc Dijksterhuis
: Tina de Vries (Joan back-up)
: Ron Boerma
: Marc Dijksterhuis & Sjaan Jabnsen

Bijzonderheden: Dienst van Woord en Tafel – verbonden met (de kerk in) de wereld

Welkom en mededelingen (ovd)
(staande) Aanvangslied:
Psalm 42:1 en 3 (www.denieuwepsalmberijming; sheets op deze site)
(staande) Stil gebed, aanvangswoorden en groet
(staande) Antwoordlied:
Psalm 42:6 (dnp)
Kyrië-gebed
(staande) Gloria:
Psalm 43:2 en 3 (www.denieuwepsalmberijming.nl; sheets op deze site)
(staande) Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Kinderlied:
KO 233 God heeft een plan met je leven
Lantaarntjes worden aangestoken en kinderen (t/m groep 8) gaan naar de kinderzangdienst /bijbelklas
Dienst van Woord en Tafel
Bijbellezingen:
Matteüs 18:21-35
Uitleg en verkondiging
Zingen:
Gezang 460:1 en 2
De kinderen komen terug in de kerkzaal
Vrijplaats: Welkom aan Annet, de nieuwe jongerenwerker (Marc)
Gebed
Dienst van de offers:
collecte voor Stichting Evangelische toerusting Afrika en Azië + Noodfonds
Lofoffer:
* Opw 629 - Als er vergeving is
* PvN 145 - Adem om van u te zingen
* KO 228 - God is zo groot
Viering Heilig Avondmaal
We vormen een kring rond de tafel en in de zaal
Instellingswoorden en gebed
Viering: ronddelen brood en beker
Zingen:
Zegen

Geloofsbelijdenis (op de melodie van Gezang 293; tekst: zie onder)

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.
Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is mijn lichaam –
door de wijn – dit is mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

