Zondag 24 mei 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom



Lied: Ik moet weggaan (Elly&Rikkert)



Votum en groet



Lied: Opwekking 237 – Jezus, wij verhogen u

https://youtu.be/56-V8t18v_Q

Jesse en Erik

Jezus, wij verhogen U,
wij erkennen U als Heer.
U bent hier,
in ons midden, Heer,
en onze lofprijs geeft U eer.
Als wij aanbidden, bouw Uw troon,
als wij aanbidden, bouw Uw troon,
als wij aanbidden, bouw Uw troon,
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats.


Gebed



Bijbellezing: Handelingen 1:1-11



Lied: Opwekking 181 – Majesteit (2x)

Majesteit,
groot is Zijn majesteit;
lof zij Jezus,
en glorie, hulde en eer,
Majesteit,
God Die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon
vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog,

Jesse en Erik
maak eeuwig groot
de Naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof,
aan Jezus de Koning.
Majesteit,
groot is Zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd;
Jezus regeert!



Overdenking: Hemelvaart



Kinderlied: Wij zullen opstaan (Elly&Rikkert) + Ik heb de vreugde (Oke4Kids 52)
https://youtu.be/-4oWLyA1x74

Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt
Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren

Helpt je toch niet meer
't Zal gebeuren
Dan komt de Heer
Ik heb de vreugde
van de Here Jezus
diep in mijn hart.
Waar? Diep in mijn hart.
Waar? Diep in mijn hart.
Ik heb de vreugde

van de Here Jezus
diep in mijn hart.
Ere zij zijn naam.
'k Ben zo gelukkig,
'k ben zo gelukkig
want Jezus woont nu
in mijn hart.
'k Ben zo gelukkig,
'k ben zo gelukkig
want Jezus woont nu
in mijn hart.


Ik heb de liefde
van de Here Jezus........
Ik heb de vrede
van de Here Jezus........
Ik heb de blijdschap
van de Here Jezus........
Ik heb de vreugde, liefde,
vrede, blijdschap..

Gebed, afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Onze Vader:
Opwekking 436
Jesse en Erik

Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk, )
De kracht en de heerlijkheid, )2x
Tot in eeuwigheid.
)
Onze Vader in de hemel,
Geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk, )
De kracht en de heerlijkheid, )2x
Tot in eeuwigheid.
)
En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk, )
De kracht en de heerlijkheid, )2x
Tot in eeuwigheid.
)
Amen. Amen.


Collecte: Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)



Afsluiting

