Zondag 19 september 2021 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur
Lambert Heijnricstraat 23, Amersfoort
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Muziekteam:
Geluid:
Koster:
Beamer:
Bijbellezer:

Ds. Charlie Lodewijk, Wezep
Wim van Rijnswou
Jesse Dijkman
Fam vd Lingen
Jan vd Ham, Otteline Veenman
Corne de Haas
Gerard Veenman

Bijzonderheden:

Startzondag, bevestiging ambtsdragers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Voorzang: Opwekking 797: Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde
Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

•

Votum en groet

•

Zingen Psalmen voor 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 ze 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 dichtbij 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.

•

Leefregel

•

Zingen: Gezang 481: 1 en 4
O Grote God die liefde zijt,
O Vader van ons leven,
Vervul ons hart, dat wij altijd
Ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
Het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
Wij danken U, o liefde groot
Dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord, het spreekt met macht
En het wordt overal volbracht
Waar liefde wordt gegeven,
Wij uit uw liefde leven.

•

Gebed en voorbeden

•

Zingen: kinderlied: KO 241: van A tot Z
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned'rig

Wim

O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
•

Kinderen (t/m groep 8) gaan naar de bijbelklassen.

•
•

Schriftlezing: Ezra 1: 1 – 6
Tekst:
Ezra 4: 1 – 4, 8, 12 – 16

•

Verkondiging

•

Zingen: Opwekking 520: Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Gerard
Gerard

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
Maak mij tot machtige daden bereid
Wees als een burcht
Als een toren van kracht
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is als wat ik wens
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van uw zon
Stralend van vreugde
Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen
Nog meer naar U uit
Stralend van vreugde
Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen
Nog meer naar U uit
•

Bevestiging ouderling/pastoraal bezoeker
Jelle en Tina de Vries als ouderling
Wim en Ellen van der Lingen als ouderling
Mieke Smid als ouderling (scriba)
Otteline Veenman als pastoraal bezoeker

•

Zingen: Opwekking 710: Zegen ons
Zegen hen op de weg die zij nu gaan
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt
O God, zegen hen alle dagen lang
Vader, maak hen tot een zegen
Ga hen niet voorbij
Regen op hen met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot hen
Als de Bron van leven
Die ontspringt, diep in hen
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven

Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
•

Gebed

•

Kinderen komen terug van de bijbelklassen

•

Collecte (ook digitaal): Jeugdwerk NGK-Amersfoort Zuid

•

Zingen: NLB 416: Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

•

Zegen

Startzondag
•

Liedblok
Opwekking 387
Groot en machtig is Hij.)
Groot en machtig is Hij:)
Bekleed met sterkte.)2x
Gehuld in luister.)
Groot en machtig is Hij.)
Prijs met mij de naam van God,
Vier het feest met mij,
Want Hij heeft ons vrijgekocht:
Wat een Heer is Hij!
Groot en machtig is Hij.
Groot en machtig is Hij:
Bekleed met sterkte.
Gehuld in luister.
Groot en machtig is Hij
Kinderopwekking 276
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer,
en geef Hem alle eer.
Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
duren voor altijd.
(Refrein)
Zeg het hardop, de Here is God.
Ja, ik hoor bij Hem.
Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam.
Eer Hem met je stem.
(Refrein 2x)

Kinderopwekking 308
Wat is het geweldig
als wij als familie,
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan,
al zijn we verschillend,
elkaar respecteren,
en samen in liefde
met elkaar omgaan.
Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.
Wat is het geweldig
als wij als familie,
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan,
al zijn we verschillend,
elkaar respecteren,
en samen in liefde
met elkaar omgaan.
Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.
Slot:
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.
Opwekking 767
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
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
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
Een eindeloos leven
Opwekking 569
Over al wat leeft
Bent u de hoogste heer
Als de zon opkomt
Elke morgen weer
Daarom vraag ik u
Heer zee en land
Neem ook mijn leven in uw hand
Regeer in mij
Met al u kracht
In mijn mooiste droom
In mijn zwartste nacht
Er is een ding dat ik u vraag
O heer regeer in mij vandaag

Laat alles wat ik zeg
En alles wat ik denk
Als een spiegel zijn
Van wie u in mij bent
U bent zoveel meer
Dan verlangen kan
Regeer in mij
Met al u kracht
In mijn mooiste droom
In mijn zwartste nacht
Er is een ding dat ik u vraag
O heer regeer in mij vandaag

