Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 31 december 2020, 19.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger

Diaken
Muziek
Projectie
Bijbellezing

: Pastor Erik
: Ite
: Jelle & team
: Jaron/ Ron
: Otteline

Ouderling
Techniek
Dienstco
Koster

: Petra
: Wim & Willem Jan
: Tina
: Rien

Bijzonderheden: Oudjaarsviering - online

•

Welkom en mededelingen

Petra

•

Zingen: DNP Psalm 103:4 en 7

Jelle en team

De HEER is goed voor wie in Hem geloven;

zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.

Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.
De HEER is koning – prijs Hem, hemelingen!
Laat alle engelen zijn lof bezingen.

Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer.
Laat heel zijn legermacht Hem eer bewijzen.
De hele schepping moet zijn daden prijzen.

Prijs Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER.
•

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
•

Zingen: KO 77 God kent jou vanaf het begin

(Refrein)

God kent jou
vanaf het begin

helemaal van buiten
en van binnenin

Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,

want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

Jelle en team

(Couplet)

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,

ja Hij houdt van jou en mij
(Refrein)
•

Gebed voor de opening van het Woord

Petra

•

Bijbellezing: Mattheüs 1:18-25

Otteline

•
•

Inleiding op de preek

Erik

Zingen: KO 54 Immanuël – Marcel & Lydia Zimmer

Want een kind is ons geboren
en een zoon gaf God aan ons.

De heerschappij rust op zijn schouder
en zijn naam zal zijn:

(Refrein) Wonderbare Raadsman,
Machtige God,

Eeuwige Vader,
de Vredevorst,

Immanuel, God met ons.

Immanuel, God met ons.
Want alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft.
Iedereen die in Hem gelooft,
leeft in eeuwigheid.
(Refrein)
•

Uitleg en verkondiging: Eerst Immanuel, dan Jezus

•

Zingen: Opwekking 576

Als wij samen U aanbidden

dan maakt Uw Geest ons een
U bent welkom in ons midden
wij prijzen U alleen

Ons hart staat voor U open
Heer neemt de ereplaats

wij heffen onze handen naar U op…

Jelle en team

Refrein (2x)
Immanuel,

God zelf is met ons
Vredevorst

Machtig God

De allerhoogste Heer!
Zie hoe als wij voor Hem zingen
de hemel opengaat

En als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt
Want U alleen bent waardig
Dat Sion U aanbidt

de Koning die voor eeuwig heersen zal
Refrein (2x)
•

Dankgebed

Erik

•

Collecte: Zending in Nqutu

•

Zingen: NLB 416

Aankondiging & muzikaal intermezzo tijdens digi collecte
Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•

Zegen

Jelle en team

