Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 09-02-2020, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
voorganger:
ouderling van dienst:
diaken:
muziek:
beameraar:
geluidregelaar:
koster:
dienstcoordinator:
bijzonderheden:

Pastor Erik Mouissie
Alex Hoekstra
Mieke Smid, Marloes Bergsma
Jiska de Graaf
Ron Boerma
Fam Messelink
Jacques Pilon, Irene Blom
Hilde van Es – van Egmond (06-49758493)
Heilig Avondmaal
--------------------------------------------------------------------Welkom en mededelingen (OvD)
Zingen (staande)
Opw 411 Geprezen zij de Here
Opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Moment van stilte
Aanvangswoorden en groet
Zingen (staande)
Met open armen (schrijvers voor gerechtigheid)
Gebed
Zingen kinderlied
Oke4kids: Ik Ben
Kinderen t/m bbk 3 gaan naar de kinderzangdienst en nemen hun lantaarntje mee
Bijbellezing
Zingen
Uitleg en verkondiging
Kyriegebed
Zingen
Kinderen komen terug
Elke 2e zondag
Collecte
Zingen
Dienst van de Tafel
Vorming van de kring
Instellingswoorden
Bidden gezamenlijk
Ronddelen brood en wijn
Zingen
Zegen

Jesaja 42: 1 – 7
Matteus 3: 13 – 4: 11
Zingende gezegend 105: 1 en 2

Zingende gezegend 105: 3 en 4

Sizanani en Diaconaal aandachtscentrum Inloophuis
Gezang 249

Onze Vader
Geloofsbelijdenis (melodie gezang 13b) (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.

