Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 20 december 2020, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger

Diaken
Muziek
Projectie

: Ds. Pieter Kleingeld - Oegstgeest
: Ite & Marloes
: Jiska & Elles
: Jaron

Ouderling
Techniek
Dienstco
Koster

Bijzonderheden: 4e Advent, online viering

Welkom en mededelingen door Alex, ouderling van dienst
•

Zingen: Opw 780 – Verlangen

k 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 voorganger /gemeente

: Alex
: Frits
: Tina
: Ite

•

Zingen Psalmen voor Nu 130

Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God

Ik heb U nodig, Here luister

Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch

Heer, luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God

Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven, dus verdient U
Diep ontzag

Ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God

Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht

Het morgenlicht

Israël hoop op de Heer
Hoop op God

Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij

Hij maakt jou vrij
•

Gebed om Gods zegen

•

Zingen: Kinderopwekking 178 Namen van God

U bent de God die mij leidt
en mijn vader voor altijd,

U bent de redder die voor mij,
op aarde kwam.

In elke naam die U heeft,

wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op aarde leeft.

Immanuel, God met ons,
U zal er zijn,
elke dag.

Immanuel, God met ons,
U zal er zijn,
elke dag.

U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.

U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.

In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.
Sterke vorst, vredevorst,
U kwam bij ons,
als een kind.

Sterke vorst, vredevorst,
U kwam bij ons,
als een kind.
U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.

U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.

In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.
Lam van God,
hoogste Heer,

U stierf voor ons,
aan het kruis.
Lam van God,

hoogste Heer,
U stierf voor ons,
aan het kruis.

U stierf voor ons aan het kruis.
•

Bijbellezing: Ruth 2:1-12 door Mirjam van der Bent

•

Uitleg en verkondiging

•

Zingen: Sela – Gods zegen voor jou

Gods liefde draagt jou.

Zijn hand beschermt jou
Waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
Over je leven:

Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus,
Vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.

Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.

Blijf op hem hopen:
Leef je geloof elke dag!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus,
Vervult, beschermt en zegent jou.

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus,
Vervult, beschermt en zegent jou.

•

Dankzegging en voorbede door Alex, ouderling van dienst, afgesloten met
meebidden Onze Vader

•

Digitale collecte St. Amersfoort – Sântimreu (aankondiging Alex) (muziekteam
speelt/zingt lied)

•
1

Zingen: Gezang 124
Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2

De duisternis gaat wijken

van de eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3

Zij, die gebonden zaten

in schaduw van de dood,

van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
4

De zonne, voor wier stralen

het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!
5

Reeds daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Zegen

