Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 07 02 2021 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek
Bijbellezer:

: Erik Mouissie
:
:
: Jonathan Hoekstra
;

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Wim van Rijnswou
: Joan Zijlstra
: Jaron Zomer
:-

Bijzonderheden:

•

Welkom en mededelingen

•

Zingen: Nieuwe Liedboek 216 Dit is een morgen
MP3 of MP4 Downloaden van https://kro-ncrv.nl/download-liederen

Wim

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
•

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

•

Kinderlied: KO 185 De Here zegent jou Downloaden uit Map Harmen
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

•

Gebed

•

Inleiding op de preek

•

Bijbellezing: Genesis 2: 4-7 en 18-25

•

Luister- en meezinglied: Gezang 488A Zolang er mensen zijn op aarde
https://www.facebook.com/nak.hoorn/videos/528928527590443/
https://youtu.be/-e9mmoX1Rfk

•

Wim

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

•

Uitleg en verkondiging: De mens: geschapen tot liefde-in-relatie

•

Dankgebed, afsluiting met gezamenlijk Onze Vader

•

Zingen: SELA Alle eer aan God Downloaden uit Map Harmen
Tijdens dit nummer: Collecte voor Impact Navigators
Zing mee voor God;
de hele wereld zingt voor God,
met ons.
Want hij is goed
en wat hij zegt, wordt altijd waar,
eeuwig waar:
Zing mee voor God;
de hele wereld zingt voor God,
met ons.

Want hij is goed
en wat hij zegt, wordt altijd waar,
eeuwig waar:
alle eer aan God,
alle eer aan God,
alle eer aan God,
alle eer aan God.
Alle eer aan God.
•

Zingen: Zingende gezegend 240

Downloaden uit Map Harmen

1. Gaat heen in vrede,
handen vol zegen,
hartverwarmend door iedereen!
Wie zich wil geven,
die vindt het leven niemand leeft voor zichzelf alleen.
Weest allerwegen
elkaar ten zegen,
te allen tijde
vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leed tot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten
niet langer vasten,
maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed.
2. Zingt opgetogen,
God in den hoge,
wijn en spijzen heeft Hij bereid.
Hij zal u leiden,
staat u terzijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen,
niets rooft zijn zegen,
kunt gij niet verder,
Hij is uw herder prijst Hem hartstochtelijk en weest verblijd!
Klapt in uw handen,
laat lampen branden,
dansen de voeten:
eens zal begroeten
de bruid haar bruidegom - in eeuwigheid!
•

Zegen

