Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 21 maart 2021 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger

Diaken
Muziek
Gastvrouw:

: Florens, Harmen, Matthias, Thijs en
Annet
: n.v.t
: Florens, Harmen, Matthias, Thijs en
Annet
Imma

Bijzonderheden:

Techniek
Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: W. & W.J. vd Lingen
: Mareike v.d. Keur
: Joan Zijlstra
: Ron Boerma en Jefta
: Marc

- Jeugddienst. (u kunt meedoen via Zoom)
- Meebeleven via de site en via de Zoom meeting

Er wordt tijdens de dienst een Zoommeeting gestart waar mensen kunnen chatten naar aanleiding van de
vragen die er in de dienst gesteld worden. En mensen tijdens de dienst en na de dienst kunnen reageren
Zoom-inlog
https://us02web.zoom.us/j/82512162044?pwd=RmJnUmpMV01KQVhWWWU2K3psYnRhQT09
Meeting ID: 825 1216 2044
Passcode: 777
Ook is er een vragenlijst die tijdens het luisterlied ingevuld kan worden.
Link naar de vragenlijst:
https://forms.gle/9TjZa4KMFoE1eA9d9
Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst
•

Liedblokje (Band)

Wat hou ik van uw huis - Opwekking 715
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 leger.
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 bogendal

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!
Aan Uw voeten Heer - Opwekking 462
Refrein:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein:
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U.
Refrein:
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij,
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U

•
•
•
•
•

Gebed (Harmen)
Voorstelrondje (Tieners die meewerken stellen zich voor)
Welkom en mededelingen (Mareike)
Verhaal (Matthias)
Interactief (Imma, Jesse en Mareike)

Er wordt tijdens de dienst een Zoommeeting gestart waar mensen kunnen chatten naar aanleiding van de
vragen die er in de dienst gesteld worden. En mensen tijdens de dienst en na de dienst kunnen reageren
Zoom-inlog
https://us02web.zoom.us/j/82512162044?pwd=RmJnUmpMV01KQVhWWWU2K3psYnRhQT09
Meeting ID: 825 1216 2044
Passcode: 777
Ook is er een vragenlijst die tijdens het luisterlied ingevuld kan worden.
Link naar de vragenlijst:
https://forms.gle/9TjZa4KMFoE1eA9d9
•

Luisterlied - Thuis van Sela (Band)

Welkom thuis,
Hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
Voor wie zoek was of op reis,
Te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouders
Geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
Heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
Heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
•
•

Interactief (Imma, Jesse en Mareike)
Bijbellezing : Lucas 15:11-32 (Florens)

•
•

Uitleg van het verhaal (Harmen)
Kinderlied: Ik ben veilig in Jezus’ armen - Opwekking kids 86 (Band)

Refrein:
Ik ben veilig in Jezus’ armen
Veilig ben ik bij Hem
Ik ben veilig in Jezus’ armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
Is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is.
Refrein:
Als ik door anderen soms wordt gepest
Zeggen ze: Nee, jij hoort niet bij de rest.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.
Refrein:
Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek.
Wat er gebeurt, dat begrijp je dan niet.
Hij zal je helpen, hij is altijd trouw
Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou.
Jij bent veilig in Jezus’ armen
Veilig ben jij bij Hem
Jij bent veilig in Jezus’ armen
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent.
•
•
•

Gebed (Imma)
Collecte voor jeugdwerk NGK Amersfoort-zuid (Imma)
Lied: Familie - Opwekking 767 (Band)

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie,
Als broers en als zussen,
Om elkaar geven.
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan,
De vrede bewaren
En eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God,
Een eindeloos leven.

• Zegen (Imma)
Elkaar tot zegen zijn
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Medewerkers
Streaming, Zoom en Vragenlijst: Jefta, Jesse en Ron
Geluid: Willem Jan en Wim
Ouderling van dienst: Mareike
Sprekers en Band: Florens, Harmen, Matthias, Thijs en Annet
Gastvrouw: Imma
Koster: Marc
Dienstcoördinator: Joan Zijlstra

