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Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek
Bijbellezer:

: Ds. Karel Smouter - Breda
: Marloes & Francien
: Margreet & Joan
:
: Marc

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

Bijzonderheden: Afscheid bijbelklas 4 kinderen en viering avondmaal

Zingen: Psalmen v Nu 84 Wat hou ik van uw huis
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 legers
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 bomendal
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

: Marc
: Tina
: Corné
: Otteline en Michiel

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!

Votum / Groet
Gebed
Afscheid kinderen bbk. 4 - groep 8
Kindermoment, zingen: KO 176 Namen van God
Refrein:
U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder
die voor mij op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft
om de mensen
en wat op de aarde leeft.
Immanuël, God met ons,
U zal er zijn elke dag.
Immanuël, God met ons,
U zal er zijn elke dag.
(Refrein)
Sterke Rots, Vredevorst,
U kwam bij ons als een kind,
Sterke Rots, Vredevorst,
U kwam bij ons als een kind.
(Refrein)
Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons aan het kruis.
Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons aan het kruis. (2x)

Zingen: Gez 358:1,3
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Avondmaalsvoorbereiding
Zingen: Opw 495 Hemelse Vader
Hemelse Vader, door uw genade
Mag ik U naderen, dicht bij uw troon.
Niet door mijn streven
Rechtvaardig te leven,
Maar door het offer van uw Zoon
Wordt mijn schuld weggedaan,
Mag ik rein voor U staan;
Door het bloed van het
Lam dat mij vrijmaakt,
Mag ik uw huis binnengaan.
Hij zegt: Kom
(En eet aan mijn tafel)
Hij zegt: Kom
(En drink van de wijn)
Hij zegt:
(Allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.
Bron van mijn leven, door uw vergeving
Ken ik uw vrede daar U in mij woont.
U kent mijn daden, mijn angsten en falen,
Maar door het offer van uw Zoon

Wordt mijn schuld weggedaan,
Mag ik rein voor U staan;
Door het bloed van het
Lam dat mij vrijmaakt,
Mag ik uw huis binnengaan.
Hij zegt: Kom
(En eet aan mijn tafel)
Hij zegt: Kom
(En drink van de wijn)
Hij zegt:
(Allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.
Ja ik kom
(En eet aan mijn tafel)
Ja ik kom
(En drink van de wijn)
Ja ik
(Allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.
Hemelse Vader

Viering avondmaal
Zingen: Ps 103:1,4,7
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Gebed
Lezen Luk 7:18-23, Jes 29:18-21 door Marc
Zingen: Ps 14:1,2,5
1 De dwaas zegt in zijn hart: "Er is geen God",
en ieder doet wat goed is in zijn ogen.
't Gebinte van het leven wordt bewogen,
de zonde woekert, ieder drijft de spot
met Gods gebod.
2 De Heer ziet uit de hemel, of nog een
de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen,
of een Hem zoekt. Geen mens wil zich aan Hem storen.
Geen mens die goed doet in de wereld, neen,
God vindt er geen.

5 Breng, Here, breng een keer in 't aards bestel,
kom toch van Sion uit uw volk bevrijden.
Wend, Heer, ons lot, stel paal en perk aan 't lijden,
dan brengt U vrolijk lof met zang en spel
heel Israël.
Terug naar boven
Preek
Zingen: Opw. 388 – De woestijn zal bloeien als een roos
De woestijn zal bloeien als een roos)
En de steppe zal jubelen en juichen,)2x
Want het levend water van Gods Geest)
Maakt dorstig land tot waterbronnen.)

Sta op, Sion en juich,)
Want de Here heeft u verlost;)2x
Want de lamme zal springen als een hert)
En de stomme zal jubelen en juichen.)
Lai, lai, lai...
Dankgebed door Marc
Collecte voor MedAir
Zingen: Opw 454 Eeuwige God
Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
Buigen voor de eeuwige God.
Elke tong in hemel, op aard
Zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
En oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.
De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.
Elke tong...

Zegen

