Zondag 28 juni 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)
Thema: verlangen
 Welkom (Marc)
 Lied: Opwekking 715: Wat hou ik van uw huis (Jesse, Elles)
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
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!
 Votum en groet (Embert)
 Kinderlied – OK4kids Jezus, U bent Heer (Jesse, Elles, Marit)
Jezus U bent Heer
over al wat leeft, over deze dag
Jezus U bent Heer
dank U dat ik leven mag
U bent de Heer van alle mensen
U bent de Heer van groot en klein
U bent de Heer wanneer de zon opkomt
en als de maan weer schijnt
Jezus U bent Heer….
U bent de Heer van alle volken
U bent de Heer van ieder land
U bent de Schepper
en U houdt de hele aarde in uw hand
U bent de Heer van alle mensen
U bent de Heer van groot en klein
U bent de Heer wanneer de zon opkomt
en als de maan weer schijnt
Jezus U bent Heer….
Dank U dat ik leven mag
 Gebed (Embert)
 Lezing Psalm 145 (Marc)
 Overdenking (Embert)
 Lied – Nieuwe Psalmberijming 145: 3, 4 (Jesse, Elles)

3. Genadig en vol liefde is de HEER.
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer.
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein;
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn.
Laat alles wat U maakte voor U buigen,
U prijzen, van uw koningschap getuigen.
Laat ieder uw gezag en daden eren,
verkondigen dat U steeds zult regeren.
4. De eeuwen door bezit U alle macht;
uw heerschappij omvat het nageslacht.
Wie onderuitgaat, helpt U overeind;
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt.
U houdt uw handen vol ontferming open;
U zegent boven bidden, boven hopen.
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren;
zij mogen dag aan dag het leven vieren.
 Dankgebed en voorbede (Embert)
 Collecte voor zending in Nqutu
 Mededelingen (Embert)
 Lied – Opwekking 510: Dit is mijn verlangen (Jesse, Elles)
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
Met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;
Alles wat ik vinden wil is in U.
Heer, ik geef U mijn hart,
Ik geef U mijn ziel;
Ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
Elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, doe uw wil in mij.
 Afsluiting en zegen (Embert)
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