Zondag 10 mei 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom



Lied: Opwekking 32 Dit is de dag (2x)

Jesse en Erik

Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd, (2x)
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geeft.


Gebed



Psalm 131 www.denieuwepsalmberijming.nl

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.
2. Ik kies de stilte, doelbewust,
en breng mezelf tot diepe rust.


Overdenking: Moederdag



Luisterlied: Wat hou ik van uw huis
Kinga Bán
27 juli 1981 – 6 mei 2019

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende
God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal

Jesse en Erik

Ik houd mij klein, zoals een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.
3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,
toch ben ik stil en heb geduld.
Wacht, Israël, zo op de HEER,
verwacht Hem nu en altijd weer.

Opwekking 715
Getrouwd, moeder van 3 kinderen
https://youtu.be/jyboxRagvpk
Zien zij een bron en regenval,
Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis



Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader



Mededelingen



Afsluiting

