Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 29 november 2020, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger

Diaken
Muziek
Projectie

: Pastor Erik
: Karen & Ite
: Margreet & team
: Jaron

Ouderling
Techniek
Dienstco
Koster

: Embert
: Jonathan
: Tina
: Jan v.d. Ham

Bijzonderheden: 1e Advent & doop Mats Bergsma

•

Welkom en mededelingen

Embert

Tijdens het kinderlied steekt Embert de Paaskaars aan, en, vanaf de
Paaskaars, de 1e Adventskaars (= 1e kaars links, paars)
•

Zingen: Kinderlied: KO 136 Van Top tot teen

Margreet van Zanten en team

God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder
Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan
God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder
Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan
God heeft jou gemaakt van top tot teen!
•

Aanvangswoorden en groet
Allemaal:

Allemaal / Erik

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

•

Doop van Mats Bergsma
- Betekenis van de Doop
- Gebed
- Zingen: Doop (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Margreet van Zanten en team

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
-

Vragen aan Marloes, Eelco en de gemeente
Bediening van de Doop
Zingen: Is je deur nog op slot?

Margreet van Zanten en team

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen
Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen
-

Dankgebed en felicitaties

•

Inleiding op de preek

•

Centrale bijbeltekst: Brief aan de Hebreeën 11vers11
Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet
meer in de bloei van haar leven, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat
ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.

•

Bijbellezingen: Genesis 18:9-15 en 21:1-7

•

Uitleg en verkondiging: Geloven in het ongelooflijke

•

Zingen: Psalm 139:1, 5 en 6 dnp
1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.

Florens Blom

Margreet van Zanten en team

U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.
5. U vormde mij tot één geheel;
U weefde ieder lichaamsdeel.
Het is te groot voor mijn verstand:
ik ben een wonder van uw hand.
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
hoe kunstig U mij wilde maken.
6. Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.
Mijn toekomst was een open boek.
God die mij vindt, God die ik zoek,
uw denken is voor mij verborgen,
toch ben ik bij U, elke morgen.
•
•
•

Collecte voor het Kerstfeest
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Zegen

