Zondag 13 september 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)


Welkom

Alex



Zingen: Gezang 303:1, 2 en 5

Kees Bos en team

1
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.


Aanvangswoorden en groet

Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
5
Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
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: Opwekking 124

Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(Sterk in uw kracht gerust in uw
bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam 2X)
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik uw kracht

Kees Bos en team
verstaan
(Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam 2x)
Ik bouw op u
Mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.2x)



Gebed

Alex



1e Bijbellezing: 1 Petrus 2:1-6

Alex



Kinderlied: Samen – Elly&Rikkert

Kees Bos en team

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar

Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen

Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende
namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende
namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen






6. De steen waar bouwers niets in zagen,
die werd de cruciale steen,
door God als hoeksteen aangedragen.
Zijn werk verwondert iedereen!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

2e Bijbellezing: Efeziërs 2:19-22
Alex
Uitleg en verkondiging: De
gemeente is Gods tempel
Erik
Dankgebed, afgesloten met
het gezamenlijk bidden van het
Onze Vader
Erik
Zingen: Psalm 118:6 en 7 dnp
Kees Bos en team

7. Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
met groene twijgen in de hand.
Laat iedereen zijn goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor eeuwig stand



Mededelingen:
- 2 collecten: ZOA + Alpha Nederland



Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 135)

(Zingen) Ik geloof in God, de Vader, die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.
(Lezen) Ik geloof in Jezus Christus, zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht.

Erik

Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.
(Zingen) Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
overal Zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de jongste dag, opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid. wad blij dat


Afsluiting

Erik

