Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 25 oktober 2020, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger

Diaken
Muziek
Projectie

: Ds. A. van der Dussen - Eindhoven
: Ite & Karen
: Jiska & team
: n.v.t.

Ouderling
Techniek
Dienstco
Kosters

: Petra Messelink
: Elco & Embert
: Tina
: Jan v.d. Ham

Twintigste zondag na de zondag van de Drie-eenheid

Voorbereiding
•
•
•

Consistoriegebed
Binnenkomst van ouderlingen, diaken(en) en predikant
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

• Zingen: LIEDBOEK VOOR DE KERKEN gezang 409:1,3
1

Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3

Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat

•

Votum en groet

• Zingen: LIEDBOEK VOOR DE KERKEN psalm 18:9
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
Dienst van het Woord

• Gebed bij de opening van de Schrift
• Zingen: KinderOpwekking 241 Van A tot Z
A van Almachtig
B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

• Schriftlezing: Exodus 2:11-25 (Petra- ouderling van dienst)
• Preek over Exodus 2:11-25
• Zingen: LIEDBOEK VOOR DE KERKEN psalm 33:7,8
7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven, wil de Here laven
wie ontbering lijdt.
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde, uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Gebeden en lofprijzing
•
•
•

Dankgebed en voorbede door Petra - ouderling van dienst
Aankondiging collecte voor Evangelische Hogeschool door Petra - ouderling van dienst
Zingen: HEMELHOOG lied 344:1,2,3 – Ik geloof dat God mijn Vader (geloofsbelijdenis)
Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Zegen

