Zondag 5 juli 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom

(Petra)



Lied: Opwekking 518

(Kees, Florens, Thijs, Mattias, Koen)
(Mark van Voornveld en Jolanda van der Mark
zingen )

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.

U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
(Refrein)

Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij


Votum en groet

(Erik)



Kinderlied: Lees je Bijbel

(Kees, Florens, Thijs, Mattias, Koen)
(Mark van Voornveld en Jolanda van der Mark
zingen )

Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag
als je groeien wil.
Als je groeien wil, als je groeien wil.
Lees je bijbel, bid elke dag,
als je groeien wil.
Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.
If you want to grow, if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.


Gebed

(Petra)



Bijbellezing: Psalm 13

(Petra)



Luisterlied: Psalm voor Nu 13

https://youtu.be/gmKz4JjSdNk

Hoelang nog HEER, blijft u mij vergeten?
Hoelang nog laat u uw gezicht niet zien?
Hoelang moet ik met mijn gepieker
nog doorgaan, dag na dag verdrietig?
Hoelang nog doet mijn vijand of hij wint?
Kijk naar mij om, HEER mijn God, geef antwoord,
geef mij weer uitzicht, zodat ik niet sterf,
niet sterf als zij mij met z’n allen
omsingelen en laten vallen.
Bespaar me hun gejuich - dat is te erg.
Maar HEER, ik reken op uw liefde,
uw redding is het enige wat telt.
Het hamert in mijn hart: hij hielp me
en ik zing van hem:
als één mij goed doet, dan is hij het wel.


Overdenking: Hoe lang nog, HEER?



Luisterlied:

(Erik)

Hoe lang nog, Heer

Opwekking 778 https://youtu.be/oNnUkperut0

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor
mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog
verward
En heerst verdriet in mijn moegestreden
hart?
Zie mij staan en antwoord
O God, mijn Vader!
Breng licht in het duister
Dan kom ik niet ten val
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor
mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog
verward

En heerst verdriet in mijn moegestreden
hart?
Zie mij staan en antwoord
O God, mijn Vader!
Breng licht in het duister
Dan kom ik niet ten val
Maar ik bouw op uw liefde en trouw
Ik zal juichen voor U
Toch zing ik van uw liefde en trouw
U was steeds goed
Heer, U blijft goed voor mij
Zie mij staan en antwoord
O God, mijn Vader!
Breng licht in het duister
Dan kom ik niet ten…



Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader



Zingen: Evangelische Liedbundel 130
Juicht, want Jezus is Heer

Refrein:
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter
ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft.
Jezus de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Erik

(Kees, Florens, Thijs, Mattias, Koen)
(Mark van Voornveld en Jolanda van der
Mark zingen )
1.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras;
zou Hij dan jou vergeten?
Jezus, die blinden genas, verrees.
(Refrein)

2.

Wees als een boom, die
vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water.
Jezus, de bron voor altijd,
verrees.
(Refrein)
3.

Wees dan het licht der wereld,

Stralend herkenbaar van ver,
Zodat men God zal eren.
De blinkende Morgenster,
verrees.
(Refrein)



Mededelingen
(Erik)
- Collecte voor de ICF (International Christian Fellowship)



Afsluiting

(Erik)

