Zondag 6 september 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)



Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 462

Refrein:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer. (Refrein)
Mijn hart verlangt ernaar om samen te
zijn,


Aanvangswoorden en groet

Mareike
Jelle en Reina
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U. (Refrein)
Aan uw voeten Heer.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en
beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
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


Zingen: Psalm 124 dnp

1. Was er geen hulp gekomen van
de HEER,
- blijf, Israël, dit zeggen keer op keer was Hij voor ons niet in de bres gaan
staan, dan hadden wij geen hoop, geen
toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.
2. Zonder Gods hulp was er een ramp
gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed



Gebed
Kinderlied: God is er – Oke4kids weet je

Op een heel dun takje, boven in een struik
zit een heel klein wondertje
het roept en zingt en fluit
het is zo’n lief geluid

Jelle en Reina
verscheurd,
dan werd hun stroom van woede onze
dood; het woeste water had ons
meegesleurd.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!
3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.
Mareike
Jelle en Reina
Dan weet je: God is er en niet zo'n
beetje ook
overal om ons heen
dan weet je: God is er en niet zo'n
beetje ook

overal om ons heen

Dan weet je: God is er…..

Met een heel dun draadje, hoog tegen ons
huis
maakt een heel klein monstertje
een web tegen de ruit
het ziet er zo mooi uit

Je kunt God niet bewijzen
dat klopt, dat is waar
maar je kunt Hem leren kennen
en als ik eerlijk ben, dat is waar het bij mij
om gaat

Want dan weet je: God is er


Inleiding en bijbellezing: 1 Petrus 1:22 -2:3
Erik /
Mareike



Uitleg en verkondiging:
De gemeente is Gods lévende werkelijkheid!
Erik

 Dankgebed, afgesloten met het gezamenlijk zingen
van het Onze Vader (mel. Elly&Rikkert)
Erik / Jelle en Reina
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Geef ons heden ons dagelijks
brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen


Mededelingen:
Erik
- Collecte: Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)



Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 293)

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.

Jelle en Reina

Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.
Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is mijn lichaam –
door de wijn – dit is mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.



Afsluiting

Erik

