Zondag 14 juni 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom



Lied: Liedboek Gezang 75:2, 11 en 15

Alex

2
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
11
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,

Jiska, ErikH, Thijs
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.
15
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.



Votum en groet

Erik



Kinderlied: Ik ben nooit alleen

Kinderopwekking 80

Ik ben nooit alleen,
nooit alleen,
want Hij is bij mij.
Ik ben nooit alleen,
want Jezus woont in mijn hart.

Je - e - e - zus
Je - zus
Hij is bij mij
Je - e - e - zus
Jezus woont in mijn hart.



Gebed

Alex



Bijbellezing: Johannes 18:38b-19:16

Alex



Overdenking: Oneerlijk verdeeld

Erik



Lied: Psalm 103:4, 5 en 6 (www.denieuwepsalmberijming.nl)

4. De HEER is goed voor wie in Hem geloven;
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.
5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven.
De mens is als een bloem: hij bloeit maar even.
Hij kan de hitte en de storm niet aan.
Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,
het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen.
Daarna weet niemand waar hij heeft gestaan.
6. De HEER telt niet in jaren, maanden, uren:
zijn liefde zal de eeuwigheid verduren.
Aan elke generatie doet Hij recht.

Jiska, ErikH, Thijs

Jiska, ErikH, Thijs

Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil horen,
aan ieder kind dat na ons wordt geboren,
dat nazegt wat de HEER heeft voorgezegd.


Viering van de Maaltijd van de Heer
Erik
Tijdens de viering luisteren we naar de melodie van Opwekking 737 U nodigt mij aan
tafel Jiska, ErikH, Thijs



Lied: Opwekking 580

Jezus, Hij kwam
Om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
Door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen
En zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
En bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Jiska, ErikH, Thijs
(Refrein)


Lofprijzing, afgesloten met het
gezamenlijk bidden van het Onze
Vader Erik



Mededelingen
-

Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
Voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

-

Uit liefde droeg Jezus
De straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
Zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
Mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang
In het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
En Heer van het leven.
Heel de schepping
Roept zijn naam.

-



Erik

Twee collectes: Tear + Hulp in
praktijk (HIP)
Wie als muzikant mee wil doen
in een online-dienst, kan
contact opnemen met Jelle de
Vries.
Een groepje mensen uit
kerkenraad en gemeente denkt
na over gemeente-zijn in
coronatijd. Dat groepje bestaat
uit: Rien Pol, Tina de Vries,
Embert Messelink, Sander van
der Bent en pastor Erik.
Binnenkort horen jullie meer
over mogelijkheden en
onmogelijkheden van
bijeenkomsten in het CC.
Vacatures voor ouderling en
diaken, neem ajb contact op
met Wim van Rijnswou.
Er is vandaag geen Diepgraver.
Volgende week hoopt br Alex
de onlinedienst te leiden en op
zondag 28 juni, br Embert.
Zondag 5 juli hoop ik zelf weer
terug te zijn.

Afsluiting

Erik

