Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 10 01 2021 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek
Bijbellezer:

: Jan Winter, Bunschoten
: Ite Weide, Marloes Bergsma
: Margreet en team
: Jonathan Hoekstra
; Eva van Heemskerk

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Wim van Rijnswou
: Hilde van Es
: Jaron Zomer
:-

Bijzonderheden: Heilig Avondmaal

•

Welkom en mededelingen

Wim

•

Zingen: Gezang 259: 1 en 2

Margreet en team

1.Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
2.Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.
•

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

•

Zingen: Kinderopwekking 163: Looft de Here
Looft de Here want Hij is goed,
halleluja.
Hij die grote wond'ren doet,
halleluja.
Niemand is er aan Hem gelijk,
halleluja.
Eeuwig is zijn koninkrijk,
halleluja.
Refrein:
Dus... laten we dansen om Hem te eren,
laten we zingen en blij musiceren.
Laten we prijzen met onze stem
met heel ons lichaam tot eer van Hem!

Margreet en team

Hij die maakte de zon en maan,
halleluja.
En de sterren in hun baan,
halleluja.
Schiep de aarde en al wat leeft,
halleluja.
Hij de God die leven geeft,
halleluja.
(Refrein)
Machtig God die zijn volk bevrijdt,
halleluja.
Trouw is tot in eeuwigheid,
halleluja.
Overwint over ied're macht,
halleluja.
Met zijn koninkrijk van kracht,
hallelu, halleluja!
(Refrein)
•

Gebed

Jan

•

Bijbellezing: Matteus 25: 31-46

Eva van Heemskerk

31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij
de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie
zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de
wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen
hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij
ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige
vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik
had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was
naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44Dan
zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of
naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij zal hun antwoorden: “Ik
verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor
mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het
eeuwige leven.’
•

Zingen: ik was hongerig – Elly & Rikkert
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus:
Dat heb jij aan Mij gedaan

Margreet en team

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus:
Dat heb jij aan Mij gedaan
Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus:
Dat heb jij aan Mij gedaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus:
Dat heb jij aan Mij gedaan
•

Overdenking

Jan

•

Zingen: Psalm 96: 4, 5 (NPB)

Margreet en team

4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde vast in stand.
Hij vraagt om een rechtvaardig leven.
5. Laat heel de schepping voor Hem juichen.
Laat zee en land van Hem getuigen,
want Hij, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.
•

Gebed, afsluiting met gezamenlijk Onze Vader

Jan en Wim

•

Instellingswoorden avondmaal en viering

Jan

Laten wij nu met elkaar het Avondmaal vieren. Ter voorbereiding hierop lees ik met u de instellingswoorden
uit Matheus 26:26-29. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan
zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en
gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de
wijnstok drinken tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.
Nodiging
Namens God mag ik jong en oud uitnodigen het Avondmaal te vieren. Iedereen die gelooft dat Jezus voor
zijn zonden aan het kruis heeft geleden en ons zo verzoend heeft met God de Vader is van harte uitgenodigd
deel te nemen aan deze viering.
Viering
Na de wijn zal het muziekteam opwekking 315 (Heer, Uw bloed dat reinigt mij)
•

Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie gez 460)
1 Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,

Margreet en team

die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
2 Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3 Ik geloof: de Geest, de
Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!
•

Collecte: Voedselfocus
(het muziekteam zal een Taize lied ten gehore brengen)

Jan

•

Afsluiting en zegen

Jan

