Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 05-01-2020, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
voorganger:
ouderling van dienst:
diaken:
muziek:
beameraar:
geluidregelaar:
koster:
dienstcoordinator:
bijzonderheden:

Pastor Erik Mouissie
Mareike vd Keur
Mieke Smid, Karen Hunink
Jelle de Vries
Jaron Zomer
Fam vd Lingen
Rien Pol, Leo Hoenderboom
Hilde van Es – van Egmond
Nieuwjaarsdienst
--------------------------------------------------------------------Welkom en mededelingen (OvD)
Zingen (staande)
Opw 733: 10000 redenen
Opw 654: De vreugde van U is mijn kracht
Sela: Gods zegen voor jou
Moment van stilte
Aanvangswoorden en groet
Zingen (staande)
Psalm 67 dnp: 1 en 2
Gebed
Zingen kinderlied
KO 185: De Here zegent jou
Kinderen t/m bbk 4 gaan naar de bijbelklas en nemen hun lantaarntje mee
Week van gebed (19-26 januari)
Bijbellezing

Zingen
Uitleg en verkondiging
Dankgebed
Zingen
Kinderen komen terug
Collecte
Zingen
Zegen

Numeri 6: 22 – 27
Handelingen 4: 8 – 12
Lukas 2: 21
Gez. 446: 1 en 2 (a), 3 en 4 (v), 5 en 6 (m), 7 (a)
Veel heil en zegen
Mareike, Marc, Lieke en Erik
Zingende gezegend 75: 1, 2 en 4 (melodie LvdK 169)

NGT
Geloofsbelijdenis (zie hieronder)

Geloofsbelijdenis (mel.: Gez.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.

