Zondag 19 juli 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom

Mareike



Lied: Opwekking 715 Wat hou ik van uw huis

Margreet en team

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.

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.

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.

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!

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal


Votum en groet

Erik

Allemaal:
De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw.
Hij laat het werk van zijn handen niet los.
Erik:
Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Allemaal: Amen.


Kinderlied: KO 238 Trek de wereld in

Trek de wereld in,
vertel het goede nieuws
dat God zijn Zoon gegeven heeft
zodat een ieder die Hem gelooft
en vertrouwt op wat Hij zegt
niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

Margreet en team
En Jezus die belooft:
Ik ga altijd met je mee,
Ik laat je nooit alleen.
Nee, we zijn altijd met z'n twee.



Gebed

Mareike



Bijbellezing: Psalm 15

Mareike



Lied: Psalm voor Nu 15

Margreet en team

Wie mag, o God, bewonen
Uw tent, uw berg die heilig is?
Alleen wie doet wat recht is,
Wie recht door zee en echt is.

Wie mag, o God, bewonen
Uw tent, uw berg die heilig is?
Alleen wie doet wat recht is,
Wie recht door zee en echt is.

Zo iemand spreekt van niemand kwaad,
Misleidt de ander voor geen prijs,
Laat vriend en vijand in hun waarde.
Hij die verwerpt wie u verwerpen
En die omarmt wie u omarmen
Is kind bij u aan huis.

Een mens die doet wat hij belooft
- Al is dat niet in zijn belang –
Die niet ten koste van een ander
Zichzelf verrijkt, die niet corrupt is,
Die nooit onschuldigen benadeelt.
Wie zo leeft, leeft voorgoed.



Overdenking: Leven met de Levende!



Zingen: Psalm 15 (denieuwepsalmberijming)

1. HEER, wie is welkom, voor wie staat
uw hoge woning altijd open?
Voor wie bedrog en leugen haat,
het goede doet, de zonde laat,
voor wie de rechte weg blijft lopen.
2. Hij zal geen lastertaal uitslaan.
Zijn vrienden zal hij niet verwensen;
hun goede naam tast hij niet aan.

Margreet en team

Hij eert wie op uw wegen gaan;
hij gaat niet om met slechte mensen.
3. Hij houdt zijn woord al gaat het fout,
wil renteloos een lening geven,
verraadt wie goed is voor geen goud,
omdat hij van de waarheid houdt.
Zo’n mens staat rotsvast in het leven.



Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader



Lied: Psalm 84:2 en 4 (denieuwepsalmberijming)

2. Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.


Margreet en team

4. De HEER, die ons bescherming biedt,
ontzegt zijn goede gaven niet
aan wie op Hem hun leven richten.
Genade geeft Hij hun altijd;
zij delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal hen als een zon verlichten.
Heer van de hoogste legermacht,
gelukkig is wie U verwacht.

Mededelingen
- Collecte: Jeugdwerk NGK Amersfoort Zuid

 Afsluiting

Erik

Erik
Erik

