Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 27 12 2020 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek

: ds Jan Winter, Bunschoten
: Francien Bijlenga, Karen Hunink
: Margreet v Zanten, Anneke vd Kerk
: Fam Messelink

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Mareike vd Keur
: Hilde van Es
: Ron
:-

Bijzonderheden: -

•

Welkom en mededelingen

•

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

•

Zingen: Psalm 122: 1 en 3

Mareike

Margreet en Anneke

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
•

Gebed

Jan Winter

•

Zingen: Kinderlied KO 170

Margreet en Anneke

Refrein:
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
Machtiger dan een koning
of een president.
U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,
U bent die U bent.
U bent de God
van hemel en aarde,
de God van het heelal.
De God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest
woont U in mij.
(Refrein)
U bent de God
van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft.
De God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij.
En ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!
(Refrein)
U bent de allerbeste, (3x)
U bent die U bent.
•

Bijbellezing: Lucas 2: 41 – 52

Alex Hoekstra

•

Preek; tekst Lucas 2: 49 (NBG-51)

Jan Winter

•

Zingen: Opw 715

Margreet en Anneke

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,

gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis
•

Dankgebed

•

Digitale collecte voor Ned Ger Instelling toerusting

•

Zingen: Opw 167

Jan Winter

Margreet en Anneke

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.
'T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
Prijst 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!
•

Zegen

Jan Winter

