Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 9 juni 2019, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek

: Pastor Erik Mouissie
: Marloes & Karen
: Jelle
: Embert & Elco

Ouderling
Dienstco.
Projectie
Kosters

: Lieke
: Tina
: Ron
: Marc en Irene

-

-

Viering avondmaal
Afsluiting dienst samen met KvdN
-

-

-

Welkom en mededelingen (ovd)
Lofprijzing (staande):
Opw. 774 – Ik verlang naar Jezus
Opw. 785 – Fundament
PvN 96 – Zing, zing een nieuw lied

-

(staande) Stil gebed, aanvangswoorden en groet
(staande) Antwoordlied: Gezang 249:1 en 2
Wij leven van de wind

-

Bijbellezing: Handelingen 2:1-18
Zingen: Gezang 249:3
Wij teren op het woord
Gebed
Kinderlied: KO 31: Door de kracht
Lantaarntjes worden aangestoken en kinderen gaan naar de kinderzangdienst

-

Dienst van Woord en Tafel
Uitleg en verkondiging
Zingen: Opwekking 488 Heer ik kom tot U

-

Dienst van de offers: collecte en lofoffer:
Zingen: U nodigt mij aan tafel - Sela
We vormen een kring rond de tafel en in de zaal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instellingswoorden en gebed
Viering: ronddelen brood en beker
Zingen: Geloofsbelijdenis (op de melodie van Liedboek voor de Kerken
Gezang 13b; tekst: zie onder)
Nu gaan we naar de andere aula om de dienst af te sluiten samen met de Kerk van de
Nazarener. Kinderen komen dan terug o.l.v. zangdienstleiding.

Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 13b)

‘k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren.
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer die van de Heilge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.
Hij is gekruisigd, stierf en is begraven,
Hij daalde in de dood,
verrees de derde dag, is opgevaren
en zit vooraan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van ‘t heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.
De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
‘k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
‘k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

