Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 01 04 2021 , 19.30 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek
Bijbellezer:

: Erik Mouissie
: Francien Bijlenga, Karen Hunink
:: Jonathan Hoekstra
: Anneke vd Kerk

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Anneke vd Kerk
: Hilde van Es
: Jaron Zomer
: Michiel vd Keur

Bijzonderheden: Witte donderdag, Heilig avondmaal

•

Welkom en mededelingen

•

Zingen: Opwekking 268 Hij kwam bij ons
Downloaden via https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

Anneke

Tijdens dit lied wordt de kaars aangestoken
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : Úw wil geschied’ (Refrein)
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg. (Refrein)
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn. (Refrein)
•

Gebed en inleidend woord: Verlaten!

Erik

•

Bijbellezing

Anneke

•

Overdenking

Matteüs 27:37-44
Verlaten door… ménsen!

•

Zingen: Via Dolorosa

Downloaden via https://www.sela.nl/liederen

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
•

Viering van de Maaltijd van de Heer
- Instellingwoorden 1 Korinte 11:23b-26
Anneke
- Ronddelen van brood en beker
- Zingen: Opwekking 544
https://youtu.be/UTOJY5shb2k
Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent,
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij, meer dan ooit.

•

Gezamenlijk bidden van het Onze Vader

•

Collecte voor l’Abri – Muziekmoment

•

Zingen: Psalm 116: 1, 6 en 8 Downloaden via:
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

•

Zegen

•

Afscheid – de kaars wordt gedoofd

