Zondag 12 september 2021 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur
Lambert Heijnricstraat 23, Amersfoort
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Muziekteam:
Geluid:
Koster:
Beamer:
Bijbellezer:

Ds Jan Winter, Bunschoten-Spakenburg
Marc Dijksterhuis
Ite Weide, Karen Hunink
Jelle de Vries
Fam vd Lingen
Jan vd Ham, Jan Dirk vd Niet
Ron Boerma
Bart de Haas

Bijzonderheden:

Heilig Avondmaal

• Welkom en mededelingen
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen kinderlied: KO 97: en daarom bidden wij
Soms dan hoor je
mensen zeggen:
'Wat heeft bidden nu voor zin?'
Denk je dat God naar je luistert,
daar geloof je toch niet in?
Daar geloof je toch niet in!
Maar gelukkig mag ik weten,
als ik echt en heel oprecht
met de Here God ga praten,
luistert Hij naar wat ik zeg,
luistert Hij naar wat ik zeg.
In de bijbel staat geschreven,
dat de Heer aan ons wil geven
al het goede van zijn koninkrijk.
Hij wil als een vader zorgen.
Ied're avond, ied're morgen
staat Hij met zijn liefde voor
ons klaar.
En daarom bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus.
Bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus de Heer.

Marc

• Gebed en voorbeden

Marc

• Zingen: Opwekking 366: 1, 3
1.Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
3.Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
’t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
• Bijbellezing: 1 Petrus 4: 1 – 12

Bart

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij
wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft
afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door
menselijke verlangens maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken
waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en
slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer
meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u.
Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereedhoudt
om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd,
opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de
geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder
van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedenkt tal van
zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders
van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden
doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.
Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht
toekomt, voor eeuwig. Amen.
• Verkondiging
Zingen: Opwekking 585

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
• Gebed ter inleiding op de viering van de maaltijd van de Heer
• Zingen: Aan uw tafel (Sela)
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!
• Viering van de Maaltijd
- Woorden bij het brood
- Viering
- Woorden bij de wijn
- Viering
- Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
• Collecte Sizanani
• Zingen Psalm 145: 1, 2
1.O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2.Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen

en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

• Zegen

