Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 06 12 2020 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek

: Embert Messelink
: Ite Weide, Karen Hunink
: Jelle de Vries
: Frits Bijlenga

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Sander vd Bent
: Hilde van Es
:: Michiel vd Keur

Bijzonderheden: 2e advent

•

Welkom en mededelingen

Sander

•

Zingen: Opwekking 780 Verwachten
(tijdens het lied ontsteken we de Paaskaars en de
adventskaars (en kaarsen thuis) )

Jelle en Reina
Sander

Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x
en verlangt naar zijn Woord. )
Refrein :
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x
en verlangt naar zijn Woord. )
(Refrein)
Mijn ziel verlangt naar de Heer. )
Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 2x
meer dan wachters uitzien naar de morgen. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem ) 2x
en verlangt naar zijn Woord. )
(Refrein 2x)
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
•

Aanvangswoorden en groet
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.
Embert:
Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Allemaal: Amen

•

Zingen: Kinderopwekking 150: Vertrouw maar op God

Jelle en Reina

Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat doet Hij echt.
In de bijbel daar zegt Jezus:
‘Ik ben bij je elke dag.’
Dus dat mag je zeker weten,
wat er ook gebeuren mag!

•
•
•

In de bijbel daar zegt Jezus
dat Hij terugkomt op een wolk.
En dan gaan we naar de hemel,
met z’n allen als Gods volk!
;
Gebed

Sander

Introductie op de preek

Embert

Zingen: Lied 441 Hoe zal ik U ontvangen

Jelle en Reina

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
•

Verkondiging en Bijbellezing
Lucas 1:26 – 38
Lucas 3: 3-6
Efeziërs 3: 14-17

Embert / Anne Marie

•

Zingen: Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken

Jelle en Reina

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
Van de dood.
Refrein:
U bent de hoop
In ons bestaan.
U bent de rots
Waarop wij staan.
U bent het licht
Waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood,
Droeg onze pijn.
Nu mogen wij
Dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
Levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof...
•

Afscheid Timo en Jesse van de bijbelklas

Annet

•

Gebed, afsluiting met gezamenlijk Onze Vader

Embert

•

Collecte: Ned. Geref. Predikantenopleiding

Embert

•

Zingen: Opwekking 734 God, ik adem om van U te zingen

Jelle en Reina

God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan
Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied
Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen
In zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf
Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent
En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen
weten God is er altijd weer, steeds weer
Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde

Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet
Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang
•

Zegen

Embert

•

Luisterlied: Opwekking 595 Licht van de wereld

Jelle en Reina

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
•

•
•
•

