Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 08- 08- 2021, 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort
Voorganger
Diaken
Muziek
Techniek
Bijbellezer:

: Ds. Wout van Dijk
: Francien & Marloes
: Jelle
: Frits
: Mirjam

Viering avondmaal

Welkom en mededelingen
Zingen:
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam
Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Alex
: Tina
: Corné
: Leo & Rien

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Votum en groet
Zingen:
Psalm 25:2 Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend
HEERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
Lezing Wet
Zingen:
Psalm 25:4 God is goed, Hij is waarachtig
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Gebed
Zingen: Kinderopwekking 211 – Onder, boven, achter
Refrein:
Onder, boven,
voor en achter,
God is altijd bij mij.

Onder, boven,
voor en achter,
God is om mij heen.
Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want…
(Refrein)
Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;
God is altijd bij mij,
dus…
(Refrein)
Schriftlezingen: Genesis 6:9-18, Psalm 116:12-19 en 2Korintiers 5:16-19 – door Mirjam
Overdenking
Zingen:
Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,

tegen de pijlen van verleiding.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
Onderwijs en uitnodiging
Zingen:
Opwekking 737 U nodigt mij aan tafel
U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust
Waar ik U ontmoeten mag
U ziet mijn hart en leven
De onrust die verwart
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart

U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik
Alles voor U neer
De beker in uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waarin de tekens staan
Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd
En wordt gezien
U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan
U toont mij uw genade
Die werkzaam is in mij
Door de kracht van uw genade
Ben ik vrij!
Door de kracht van uw genade
Ben ik vrij!

Viering
Zingen:
Gez. 358:6 U, wil ik danken grote Levensvorst
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Dankgebed en voorbeden (ouderling van dienst)
Collecte: Kerkpunt
Zingen:
Gez. 465:1,5, van U zijn alle dingen.
1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,

het is van U, o Heer.
5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!
Zegen.

