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Welkom en mededelingen (OvD)
Zingen (staande)

Opw 167: Samen in de naam van Jezus
Vers 1: Jiska en team; Vers 2: Hardop lezen; Vers 3: Jiska en team

Opw 167:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
Aanvangswoorden en groet

Allemaal:

Erik:

Allemaal:
Zingen

Gez 44
1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.
Hij heeft de hemel en aarde gemaakt.
De Heer bijft altijd trouw.
Hij laat het werk van zijn handen niet los.
Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader,
En van de Heer Jezus Christus
Amen

Gezang 44:
Vers 1: Jiska en team; Vers 2: Hardop lezen; Vers 3: Jiska en team

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Gebed

door Embert

Kinderlied

KO 308: Wat is het geweldig; Jiska en team

KO 308
Wat is het geweldig
als wij als familie,
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan,
al zijn we verschillend,
elkaar respecteren,
en samen in liefde
met elkaar omgaan.

Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in
eeuwigheid.
Wat is het geweldig
als wij als familie,
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan,
al zijn we verschillend,
elkaar respecteren,
en samen in liefde
met elkaar omgaan.

Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd

Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in
eeuwigheid.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in
eeuwigheid

Bevestiging van ambtsdragers
Zingen

Opw 602: Vrede van God
Vers 1: Jiska en team; Vers 2: Hardop lezen; Vers 3: Jiska en team

Opw 602:
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:

Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige geest, de heilige Geest,
De heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Inleiding en bijbellezing

1 Petrus 2: 1 – 10

Uitleg en verkondiging

De gemeente is een heilige priesterschap

Dankgebed

Daarna hardop bidden van het Onze Vader

Mededelingen
Collecte

Jeugdwerk NGK Amersfoort Zuid

Hardop belijdenis van ons geloof
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde;
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof een heilige algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden,
opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen
Afsluiting en zegen

