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Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger

Diaken
Muziek
Techniek
Lezer

: Ds. H. van Winkelhoff; Etten-Leur
:?
: Margreet van Zanten & team
: Jonathan Hoekstra
:Anne Marie Dijkman

Bijzonderheden: n.v.t.

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst
Liedblok:

- In de hemel is de heer
- Opwekking 678: God van het licht

In de Hemel Is de Heer
In de hemel is de Heer
En Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige van God
En Hij heerst over't heelal
Er is macht in Zijn Woord
Als de water'n bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!
En aan U alle macht
Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer
En de lof, want U regeert!!
Miljoenen in gereedheid
Staan de engelen om Zijn troon
Verbijsterend Zijn sieraad
En de schoonheid van Zijn troon
Er is macht in Zijn Woord
Als het water bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trou
En aan U alle macht .......

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Mieke Smid
: Joan Zijlstra
: Jaron Zomer
: Rien Pol & Leo Hoenderboom

U regeert in onze harten
U regeert over 't heelal
U regeert in onze levens
U regeert overal
(4x)
En aan U alle macht ......
Opwekking 678: God van het licht
God van het licht,
U schittert in uw heerlijkheid.
Eeuwige God,
U fonkelt in uw pracht.
God van het licht,
uw stralende aanwezigheid
verlicht mijn hart,
U bent de Morgenster.
Sterk als de zon is uw licht, )
is uw pracht, is uw heerlijkheid )
verlicht mijn hart ) 2x
met de gloed van uw majesteit. )

Votum & groet
Zingen:

Opwekking 347 ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer,
Hij is Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister

zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Jezus, U bent Heer,
U bent Heer.
Naam aller namen, naam aller namen.
Lezen

Psalm 46

Luisteren:

Psalm 46 https://youtu.be/WKAzBiAfkew

Bidden
Zingen kinderlied: Daniël, Daniël (Elly en Rikkert)
Refrein:
Daniël, Daniël
vertrouw op God,
Hij hoort je wel (2x)
Als je in de kuil van de leeuwen ligt,
snoert Hij de muil van de leeuwen dicht.
Al zien ze geel en groen,
ze kunnen je niets doen.
(Refrein)
Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest,
hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.
Ze lusten je wel rauw,
maar God beloont je trouw.
(Refrein)
Soms wordt er vreeslijk op me geknord,
lijkt het of ik opgegeten word,
zit ik in het nauw dan denk ik weer aan jou.
(Refrein)

Lezen Lukas 17: 20,21 (door Anne Marie Dijkman)
Preek:

Niet van deze wereld

Zingen:

Opwekking 728: Herstel o Heer

Herstel, o Heer,
Herstel uw Naam in eer.
En laat de aarde beven
Door soevereine kracht,
Tot ieder ziet
En komt met diep ontzag
Tot de God die leeft.
Voor eeuwig duurt uw koninkrijk.
Herstel, o Heer,
Nu wereldwijd uw roem.
Vernieuw in onze dagen
Uw kerk, naar U genoemd.
En in uw toorn,
Heer, denk aan uw genade.
O God die leeft,
Uw liefde blijft in eeuwigheid.
Buig ons, o Heer,
Al zijn wij hard en koud.
En smelt ons in uw oven.
Kom, louter ons als goud,
Als lijden komt,
De boze ons besluipt.
Onze God, Hij leeft!
Voor eeuwig zal Hij koning zijn.
Danken & bidden
Inzameling gaven
Zingen:

- Opwekking 661: maak groot onze God
- Wij volgen U Heer van Sela

Opwekking 661: maak groot onze God
Refrein:
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,

aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.
(Refrein)
De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft,
de Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon,
Koning op de troon.
(Refrein)
Allerhoogste Heer, )
waardig onze Heer. )
Kom, zing met mij: ) 2x
maak groot onze God. )
(Refrein)

Sela: WIJ VOLGEN U HEER
De Heer op wie mijn hart vertrouwt,
bent U die zoveel van mij houdt.
Ik ben verwonderd, sprakeloos,
dat U mij kent, dat U mij koos.
Uw kostbaar bloed verloste mij;
eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.
O, ik was blind tot U liet zien:
het is genade, onverdiend!
Wij volgen U Heer, overal,
waarheen U ons ook brengen zal.
Dwars door beproeving, door de strijd,
bouwt U het hemels koninkrijk.
Ons hele leven, hier en nu,
blijft U in ons, en wij in U.
O Jezus in uw grote kracht,
wordt alles wat U wilt, volbracht!
Wij gaan op weg met goede moed,
vol van uw Geest die ons behoedt.
De vreugde die nog voor ons ligt,
houdt heel ons hart op U gericht.
U bent de hoop van ons bestaan;
U laat ons nooit verloren gaan!
Sterk in uw kracht, met zekerheid,
leidt U ons naar uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan;
U laat ons nooit verloren gaan!
Sterk in uw kracht, met zekerheid,
leidt U ons naar uw koninkrijk.
Zegen

