Zondag 26 september 2021 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur
Lambert Heijnricstraat 23, Amersfoort
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Muziekteam:
Geluid:
Koster:
Beamer:
Bijbellezer:

Ds. Lakerveld, Zeewolde
Sander vd Bent
Jiska de Graaf
Frits Bijlenga
Jan vd Ham, Jan Dirk vd Niet
Jefta de Graaf
Eva Heemskerk

Bijzonderheden:

-

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

Welkom en mededelingen

•

Zingen: Opwekking 277 (2x)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning, der heerlijkheid.
Prijst hem tot in eeuwigheid.
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning, der heerlijkheid.
Prijst hem tot in eeuwigheid.

•

Votum en groet

Sander

•

Zingen Psalmen 27: 2 en 7
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen
Dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’,
Hem dagelijks te loven met gezangen,
Te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog,
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
Aanschouwende hoe schoon en zuiver is
Zijn licht, verlichtende de duisternis
O als ik niet met opgeheven hoofde
Zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
Dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
Wacht op den Heer en houd u onversaagd.

•

Gebed om Gods zegen

•

Zingen: kinderlied: De liefde – Oke4Kids
La la la la la la lie
La la la la la la ile
La la la la la la lie
de liefde is lief (2x)
Als je alles toch eens wist
als je alles toch eens kon
als je alles toch eens deed
voor honderd procent
lijkt dat helemaal perfect
maar het is niet zoveel waard
als je de liefde, de liefde niet kent (2x)
De liefde
is altijd heel geduldig
aardig en beleefd
hoeft niet perse te hebben
wat een ander heeft
vindt zichzelf niet beter
beter dan de rest
en heeft er echt een hekel aan
als iemand wordt gepest

Als je alles toch eens wist .....
De liefde
vertelt altijd de waarheid
draait er niet omheen
pakt nooit iemand terug
maar vergeeft juist iedereen
is niet egoïstisch
altijd positief
en kletst niet over anderen
ja, de liefde die is lief
ja,
La la la la la la lie
La la la la la la ile
La la la la la la lie
de liefde is lief (2x)
•

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

•

Schriftlezing: Romeinen 8: 12 - 17
Marcus 1: 1 – 11

•

Verkondiging

•

Zingen: Opwekking 765
Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer
Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer
En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons

Eva
Eva

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los
Verwelkomd en vernieuwd
Één gemaakt met U
Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt
Als uw zachte stem
Over onze levens zingt
Uw genadelied
Vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons
Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los
Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los
Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los
•

Dankzegging en voorbede

•

Kinderen komen terug van de bijbelklassen

•

Collecte: Vereniging Steun Oost Soemba

•

Zingen: Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
Op naar U, Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val.
U bent mijn beschermer

Sander

Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer
Yeeah!
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
Die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat
Ik wankel of val
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren?
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot
In eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer
Yeeeaaah
Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Ohhww van U

•

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

