Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 2 jan. 2022 , 10.00 uur
Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger

Diaken
Muziek
Techniek
Lezer

: Pastor Erik Mouissie
: n.v.t.
: Margreet van Zanten & team
: Jonathan Hoekstra
: Mieke Smid

Ouderling
Dienstco
Projectie
Kosters

: Mieke Smid
: Joan Zijlstra
: Jefta de Graaf
: Jacques Pilon & Irene Blom

Bijzonderheden: Liedteksten staan onder aan deze liturgie / of download de PowerPoint

•

Welkom en mededelingen

•

Zingen: NLB Lied 216 Dit is een morgen

•

Stil gebed, aanvangswoorden en groet

•

Kindermoment door Florine Pilon

•

Zingen: Naar het licht toe – Sela

•

Gebed

•

Dienst van het Woord:
- Zingen: Liedboek Gezang 1
God heeft het eerste woord
- Bijbellezing: Genesis 1:1-8; 24-27; 2:4-7
- Uitleg en verkondiging: Het Begin
- Luisterlied: God of the moon and stars – Kees Kraayenoord
- Dankzegging en voorbede

•

Dienst van de offers: collecte voor Kerkpunt en zingen Apostolische Geloofsbelijdenis (berijming:
Casper Koolsbergen) (melodie: Gezang 114 Liedboek)

•

Zegen

NLB 216 (Dit is een morgen)
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Naar het licht toe (Sela)
Kom tevoorschijn
uit de duisternis.
Doe gerust een stap vooruit.
En vertrouw maar
dat het veilig is.
Jezus zelf nodigt je uit.
Wij lopen naar het licht toe.
Wij lopen naar het licht toe.
Als je twijfelt
hoe je verder moet,
als je niet meer weet waarheen.
Kom dan bij ons.
Wij zijn ook op zoek.
Loop de weg toch niet alleen.
Wij lopen naar het licht toe.
Wij lopen naar het licht toe.
Wij lopen naar het licht toe.
Wij lopen naar het licht toe.
Er is vrijheid
om op weg te gaan,
te ontdekken wie God is.
Het mysterie
van een God met ons,
ook in onze duisternis.

Liedboek gezang 1
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.
God of the moon and stars

Songtekst

Vertaling

God of the moon and stars
God of the gay- and singles bars
Godof the fragile hearts we are, I come to you
God of our history, God of the future that will be
What will you make of me, I come to you

God van de maan en de sterren
God van de homo- en singlesbar
God van onze breekbare harten, ik kom tot U
God van onze geschiedenis, God van de toekomst
Wat zal er van mij worden, ik kom tot U

God of the meek and mild
God of the reckless and the wild
God of the unreconciled, I come to you
God of our life and death
God of our secrets unconfessed
God of our every breath, I come to you

God van de nederigen en de zachtmoedigen
God van de roekelozen en de wilden
God van de onverzoenden, ik kom tot U
God van ons leven en onze dood
God van onze verborgen geheimen
God van iedere ademteug, ik kom tot U

God of the rich and poor
God of the princess and the whore
God of the ever open door, I come to you
God of the unborn child
God of the pure and undefiled
God of the pimp and pedophile, I come to you

God van de rijken en de armen
God van de prinses en de hoer
God van de altijd openstaande deur, ik kom tot U
God van het ongeboren kind
God van het pure en onbezoedelde
God van de pooier en pedofiel, ik kom tot U

God of the war and peace
God of the junkie and the priest
God of the greatest and the least, I come to you
God of the refugee
God of the prisoner and the free
God of our doubt and certainty, I come to you

God van oorlog en vrede
God van de junkie en de priester
God van de beste en de minste, ik kom tot U
God van de vluchteling
God van de gevangene en de vrije
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom tot U

God of our joy and grief,
God of the lawyer and the thief

God van onze vreugde en verdriet
God van de advocaat en de dief

God of our faith and unbelief, I come to you
God of the wounds we bear
God of the deepest dreams we share
God of our unspoken prayer, I come to you

God van ons geloof en ongeloof, ik kom tot U
God van de wonden de we dragen
God van de diepste dromen die we delen
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U

God of the world that's lost
God of the lonely cross
God who has come to us, I come to you

God van een verloren wereld
God van het eenzame kruis
God die naar ons is toegekomen, ik kom tot U

Apostolische Geloofsbelijdenis
(berijming: Casper Koolsbergen)
(melodie: Gezang 114 Liedboek)
’k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de heilge Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.
Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van ’t heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.
De heil’ge Geest, Hij wordt door mij beleden.
’k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
’k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

