Zondag 30 augustus 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)
Thema: God redt, maar hoe?
 Welkom
 Aankondiging kaars aansteken.

(Marc)

 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Kees en team)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
Die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
Mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!
 Votum en groet (Embert)
 Kinderlied: KO 228 – God is zo groot
God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Hij is een Vader en een Vriend
voor jou en mij.
God is de beste,
heilig en almachtig.
Er is niemand die is zoals Hij!

(Kees en team)

Nee, er is niemand die is zoals Hij!
Zijn naam is Herder, (Herder)
zijn naam is vrede, (vrede)
zijn naam is Here. (Here)
Een banier, de Geneesheer
en de Koning voor altijd.
Ik wil Hem aanbidden.
Ik hef mijn handen op
voor zijn grote naam,
de naam die altijd blijft.
Ja, ik wil Hem aanbidden
en buig nu voor zijn troon.
Ik geef mijn leven
aan de allerhoogste God.
 Gebed
 Bijbellezing: Jesaja 42:1-7, Jesaja 43:16-19

(Marc)
(Marc)

 Lied: De nieuwe psalmberijming, psalm 138:1,2,3

(Kees en team)

1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
Terwijl ik kniel zal ik U eren.
Mijn loflied hef ik dankbaar aan
ten overstaan van wie regeren.
Ik buig mij richting uw paleis.
Uitbundig prijs ik al uw werken.
Toen ik U riep, hebt U verhoord.
U hield uw woord door mij te sterken.
2. Laat vorsten zien, HEER, wie U bent;
maak U bekend op heel de aarde.
Wie eens uw stem gehoord heeft, kan
niet anders dan uw macht aanvaarden.
Laat leiders zingen, wereldwijd:
‘Zijn majesteit is hoogverheven.
Hij is dichtbij voor wie Hem eert,
maar Hij negeert wie koppig leven.’

3. Als ik in groot gevaar verkeer
helpt U mij, HEER, te overleven.
U redt mij van de tegenstand;
uw rechterhand zal redding geven.
Bij U ben ik in veiligheid.
U laat altijd uw liefde blijken.
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken.
 Tekst: Matteus 12: 15b-22
 Overdenking

(Embert)
(Embert)

 Opwekking 734: God ik adem om van U te zingen (Kees en team)
God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan
Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied
Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen
In zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf
Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent
En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen

weten God is er altijd weer, steeds weer
Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde
Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet
Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang
 Gebed, afgesloten met Onze Vader (Embert).
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,
amen.
 Collecte voor A Rocha.
 Mededelingen
 Lied – Opwekking 680: Iedereen zoekt naar liefde (Kees en team)
Iedereen zoekt naar liefde,
Trouw die nooit teleurstelt.
Geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
De goedheid van een Redder,
De hoop van de volken.
Refr:

Mijn Redder bergen moeten wijken
Voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als Redder, grote Overwinnaar
Stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.
Neem mij zoals ik ben, Heer,
Met al mijn angst en falen.
Vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
Met alles wat ik geloof, Heer,
Wil ik U volgen.
(Refrein)
Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
Wij zingen tot de eer
Van de verrezen Heer.
Jezus, laat Uw licht
Aan heel de wereld zien,
Wij zingen tot de eer
Van de verrezen Heer.
(Refrein 2x)
 Afsluiting en zegen

(Embert)

