Zondag 2 augustus 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom

Petra



Zingen: Opwekking 181 (2x)

Jiska en team

ATTENTIE: Tijdens het zingen van dit lied wordt in het Corderius de paaskaars
aangestoken. Wie thuis (of ergens anders) aan de dienst deelneemt, zou zelf een
kunnen aansteken om duidelijk te zien dat we met elkaar verbonden zijn.
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, maak eeuwig groot



kaars

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!

Aanvangswoorden en groet

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 211 Onder, boven, voor en achter
Refrein:
Onder, boven,
voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven,
voor en achter,
God is om mij heen.

Jiska en team
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want… (Refrein)
Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;
God is altijd bij mij,
dus… (Refrein)

Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw



Gebed

Petra



Bijbellezing: Psalm 16; Handelingen 2:22-31

Petra



Zingen: Psalm 16 dnp

Jiska en team

1. Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.
U bent mijn koning, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Ik zal aan hen geen offergaven wijden;
hun slechte namen zal ik nooit belijden.

2. U vult mijn beker, wat een overvloed!
Een prachtig land is voor mij uitgemeten.
Uzelf bent mijn bezit, HEER, U bent goed.
U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.
Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden.
Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde.

3. Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij:
U laat mij steeds op uw bescherming hopen.
De dood krijgt dankzij U geen vat op mij;

U laat uw knecht het kille graf ontlopen.
U leidt mij in de richting van het leven.
Voorgoed geniet ik van wat U zult geven.



Verkondiging: Ik val niet uit zijn hand



Luisterlied: Psalm voor Nu 16

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig Heer, de rest is overbodig.
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van
mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen



en ik kom goed terecht, want dat hebt U
gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken,
ik voel dat Hij er is, Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
ik leef, ik leef naast God,
ik val niet uit Zijn hand.
Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God
zal ik gelukkig zijn!

Dankgebed, afgesloten met het zingen van het Onze Vader (Opwekking 436)
Jiska en team

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,



Jiska en team

Mededelingen

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.

Erik

-

Collecte: Nederlands Gereformeerde instelling toerusting (NGT)
Vacatures ouderling/diaken: De kerkenraad is dankbaar voor de reacties vanuit de
gemeente! Iedereen wordt uitgenodigd dit onderwerp in gebed bij God te brengen
én na te denken of hij/zij zelf iets kan bijdragen in pastoraat en/of diaconaat. Tips,
vragen, suggesties, enzovoorts, mogen gedeeld worden met br Wim van Rijnswou.



Afsluiting

Erik

